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ปฐมบท

ผมชื่อโองาวาระ บันโซ อายุสี่สิบสองปี เป็นสารวัตรแห่งหน่วย

สบืสวนที่หนึ่ง กองบญัชาการต�ารวจประจ�าจงัหวดั เวลาเกดิเหตฆุาตกรรม 

ผมจะน�าผู้ใต้บงัคบับญัชาเร่งรดุไปที่เกดิเหตุ

ก็อย่างที่นามสกุลโองาวาระบอกใบ้ไว้อยู่แล้ว ผมขึ้นชื่อในหมู่

ต�ารวจว่าเป็นคนหน้าด ุแถมยงัไว้หนวดใต้จมกูอกีต่างหาก พอผมตวาดว่า  

“เฮ่ย ท�าอะไรอยูน่่ะ” นายต�ารวจหน้าใหม่ซึ่งประจ�าการสถานตี�ารวจท้องที่ 

จะพากนัตวัแขง็เป็นหนิทนัทดี้วยความหวาดกลวั

ผมเป็นสารวัตรผู้ยอดเยี่ยมทุกประการตามที่บอก แต่ความจริง

มีจุดอ่อนตรงที่เสียงไม่ค่อยดัง ซ�้าร้ายยังไม่เคยสร้างผลงานเลยสักครั้ง

ตั้งแต่รบัต�าแหน่งนี้มา แน่นอน ในทางเอกสารผมเคยมปีระวตัคิลี่คลายคด ี

และจับกุมคนร้ายได้ ไม่อย่างนั้นจะผิดธรรมชาติที่ผมยังด�ารงต�าแหน่ง 

ผูบ้ญัชาการสบืสวนมาได้เรื่อยๆ แต่เรื่องของเรื่องคอื คนที่ท�าการไขคดแีละ

จบักมุคนร้ายในความเป็นจรงิคอืบคุคลหนึ่งที่ไม่ใช่ผม

บคุคลดงักล่าวเป็นยอดนกัสบืระบอืนาม มชีื่อว่าเทงกะอจิ ิไดโกโร่ 

เครื่องหมายการค้าคือชุดสูทยับยู่ยี่ ผมกระเซอะกระเซิง และไม้เท้าเก่าๆ 
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ปฐมบท

เขาชอบรวบรวมผู้เกี่ยวข้องกับคดีมาอยู่ในที่เดียวกัน เอ่ยค�าพูดเฝือๆ ว่า 

“เอาละครบั ทกุท่าน” จากนั้นกเ็ริ่มอธบิายข้อสนันษิฐานของตวัเอง ก่อน

จะเอาไม้เท้าชี้ใครคนหนึ่งพร้อมบอกว่า “คนร้ายคอืคณุ” อาจมหีลายคน

เคยเหน็ฉากแบบนั้นตามภาพยนตร์หรอืสื่อประเภทอื่นๆ

ต่อให้ไม่รู้จักเขา แต่ผู้อ่านที่เฉลียวฉลาดคงเข้าใจอยู่แล้วว่า ผม 

รับบทตัวประกอบในนิยายชุดนักสืบเทงกะอิจิ กล่าวได้ว่าในนิยายแนว 

ยอดนักสืบจะต้องมีต�ารวจสืบสวนที่ตั้งข้อสันนิษฐานอย่างอวดดีทั้งที่

อนมุานผดิ และผู้แสดงเป็นตวัตลกที่ว่านั้นกค็อืผม

“โธ่เอ๊ย งั้นกท็�างานสบายเลยส”ิ

คล้ายจะได้ยินค�าพูดนั้นลอยมา ผมไม่จ�าเป็นต้องหาตัวคนร้าย

ที่แท้จริงให้ได้ด้วยตัวเอง ต่อให้มองข้ามกุญแจในการไขคดีก็ไร้ปัญหา 

ทกุประการ เอาเป็นว่าแค่สงสยัผูเ้กี่ยวข้องส่งเดชไปเรื่อยกพ็อ ไม่มบีทบาท

ใดง่ายไปกว่านี้อกีแล้ว…ผมจนิตนาการว่าผูอ่้านทกุท่านคงก�าลงัคดิเช่นนั้น

แต่เปล่าเลย

ไม่มีงานใดโหดหินไปกว่านี้อีกแล้วต่างหาก ถ้าลองคิดดูสักนิดก ็

น่าจะเข้าใจว่า บทของผมยากเขญ็ยิ่งกว่าบทนกัสบืเสียอกี

อนัดบัแรก แม้ผมไม่ต้องหาตวัคนร้ายที่แท้จรงิให้ได้ด้วยตวัเอง แต่

ในทางกลบักนั ผมกห็้ามหาตวัคนร้ายที่แท้จรงิเจอด้วยเช่นกนั ทกุท่านคง

เข้าใจเหตุผลอยู่แล้ว การหาตัวคนร้ายที่แท้จริงเป็นงานของตัวเอกอย่าง

นกัสบืเทงกะอจิ ิขนืผมปิดคดไีด้ก่อนฉากโชว์ฝีมอืของเขาจะมาถงึ ตวัเอก

กจ็ะหมดความหมาย เหนอือื่นใดคอืเรื่องนี้จะไม่ใช่นยิายนกัสบือกีต่อไป

แล้วก็เช่นเดียวกัน ผมต้องคลาดสายตาจากกุญแจอันจะน�าไปสู่

การคลี่คลายคด ีสงสยัผู้เกี่ยวข้องมั่วซั่วกไ็ด้อยู่หรอก แต่ห้ามฟลกุเดาถูก

เดด็ขาด

ทุกท่านคงเข้าใจกระมังว่าข้อจ�ากัดนี้ช่างโหดร้ายทารุณ ไม่ว่าเกิด

อะไรขึ้น ผมจะเข้าใกล้ความจรงิไม่ได้
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เอาละ ผมขอถามทุกท่านสักหน่อย ควรท�าอย่างไรเพื่อให้ตัวเอง

ไม่มวีนัเข้าใกล้ความจรงิ

ใช่ ถูกต้องตามนั้น การสบืเสาะจนรู้ความจรงิแน่ชดัแล้วหลบหลกี

มนัคอืวธิทีี่ดทีี่สดุ หมายความว่าผมต้องเปิดโปงข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบัคดใีห้ได้ 

ก่อนนักสืบเทงกะอิจิที่เป็นตัวเอกอยู่เสมอ จากนั้นก็เคลื่อนไหวโดยจงใจ

วกอ้อมข้อสนันษิฐานนั้น

ยกตัวอย่างเช่น คราวก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องสุดโหดเหี้ยม

ในหมูบ้่านบนภเูขาลกึที่มปีระชากรเบาบาง ผูเ้คราะหร้์ายมสีามคน ทกุคน

เป็นหญิงสาว อันที่จริงคนร้ายอยากฆ่าแค่หนึ่งในสาม แต่หากฆ่าเฉพาะ

คนนั้นก็เกรงว่าตัวเองจะถูกสงสัยคนเดียวเพราะมีเหตุจูงใจ จึงตัดสินใจ

ฆ่าอีกสองคนด้วย จะมองว่าผิดปกติหรือไม่สมจริงก็แล้วแต่ เอาเป็นว่า

เป็นคดทีี่อ�ามหติกแ็ล้วกนั

คนร้ายในเหตุการณ์นี้คือแม่หม้ายแห่งตระกูลริวจินซึ่งเป็นตระกูล

เก่าแก่และมั่งคั่งที่สุดในหมู่บ้านนี้ เธอเป็นหญิงงาม สุขุมเยือกเย็น และ

ใจบุญสุนทานขนาดบริจาคเงินให้องค์กรการกุศล คิดอย่างไรก็ไม่มีทาง 

เป็นฆาตกร ทว่าผมสงสัยแม่หม้ายรายนี้ทันทีที่เกิดคดี เพราะฉะนั้น  

ตราบใดที่อยู่ในขอบเขตที่ผู้อ่านทุกท่านมองเห็น ผมจะไม่แสดงท่าทีใดๆ  

เป็นอันขาดว่าสงสัยเธอ ต่อจากนั้นก็จะค่อยๆ แอบรวบรวมหลักฐานที่ 

บ่งชี้แน่ชัดว่าเธอนั้นเป็นฆาตกรโดยอาศัยหลักนิติวิทยาศาสตร์เท่าที่ 

ท�าได้ แน่นอนว่า ในส่วนนี้จะไม่ให้ผู้อ่านได้รับรู้ เวลาอยู่ต่อหน้าผู้อ่าน 

ผมจะดุด่าพลต�ารวจวัยชราในชนบทไปตามปกติ และแสร้งตามหาตัว 

ฆาตกรใจโฉดที่หายสาบสูญไปเมื่อยี่สิบปีก่อนทั้งที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง  

ยิ่งไปกว่านั้นจะท�าท่าหวาดกลวัต�านานลกึลบัด้วย

ในไม่ช้าการสืบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็จะสัมฤทธิ์ผล  

เมื่อความจรงิกระจ่าง ที่เหลอืกส็บายแล้ว ผมจะท�าอะไรกไ็ด้เตม็ที่ ก่อนอื่น 

ก็จับกุมและควบคุมตัวชายที่ดูหดหู่เหลือประมาณและมีมูลเหตุจูงใจ 
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ชดัแจ้ง แต่อย่างไรกจ็ะมหีลกัฐานที่พสิูจน์ให้เหน็ว่าเขาบรสิทุธิ์โผล่ออกมา 

ผมก็เลยหันมาจับกุมชายหนุ่มที่เป็นเพลย์บอยต่อ ซึ่งหลังจากนั้นก็จะ 

มีเหตุให้ต้องปล่อยตัวเขาอีก พอถึงตอนนั้นผมจะกอดอกร�าพึงประโยค

เดมิทกุครั้ง

“มนัยงัไงกนัแน่เนี่ย คดนีี้ซบัซ้อนเกนิความสามารถของเราจรงิๆ”

ระหว่างที่ผมท�าตามขั้นตอนดงักล่าว นกัสบืเทงกะอจิผู้ิเป็นตวัละคร

หลกักจ็ะสบืคดไีด้รดุหน้าอย่างมั่นคง

ผมไม่ได้อิจฉาหรอกนะ แต่บทของเขาเป็นบทที่ดี เขาท�าตามที่ 

ตัวเองต้องการได้หมดทุกอย่าง หากเขาค้นหาเบาะแสอย่างจริงจังและ

สบืความจรงิผ่านการลองผดิลองถูก มนักจ็ะกลายเป็นเรื่องราวของนยิาย 

ไปในตัว มีบ้างเหมือนกันที่เขาตกที่นั่งล�าบากเพราะหาเงื่อนง�าไม่เจอเลย 

ในกรณนีั้นผมจะส่งข้อมูลให้เขาอ้อมๆ

ทว่ากม็ข้ีอบงัคบัส�าหรบัเขาเช่นกนั นั่นคอืต่อให้รู้ตวัคนร้ายกลางคนั 

เขากต็้องแกล้งไม่รู้เรื่องจนกว่าจะเกดิเหตฆุาตกรรมครั้งสดุท้าย อย่างไรก็

ต้องอดทนเพื่อให้เรื่องราวน่าตื่นเต้นเร้าใจ

ปัจจุบันนี้นักอ่านทุกท่านก็คิดอะไรลึกซึ้งกันเกินเหตุอยู่แล้ว ถึง

คนร้ายจะเป็นบุคคลที่คาดไม่ถึงไปบ้าง ผู้อ่านก็ไม่ประหลาดใจแม้แต่ 

นิดเดียว ไม่สิ กลับกันเสียอีก ถ้าเมินการสันนิษฐานอย่างละเอียดลออ 

แล้วพิจารณาตัวละครด้วยสายตาที่ว่า ‘คนที่คาดไม่ถึงว่าจะเป็นคนร้าย

มากที่สดุคอืใครกนัแน่’ ละก ็อตัราการเดาถกูกส็งูพอดเูลยทเีดยีว หากเจอ 

นักอ่านแบบนั้นเข้า แม่หม้ายตระกูลริวจินที่กล่าวถึงเมื่อครู่นี้คงน่าสงสัย

ที่สุด ในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งผมและนักสืบเทงกะอิจิจะต้องลงมือ 

ปฏบิตักิารโดยท�าหน้าเหมอืนไม่นกึไม่ฝันว่าเธอคอืคนร้าย ซึ่งเป็นเรื่องงี่เง่า 

น่าดู ผู้อ่านคงหงุดหงิด แต่พวกผมก็อายเหมือนกัน ถึงกระนั้นนักสืบ 

เทงกะอิจิก็อยู่ในสถานภาพที่ต้องคลี่คลายปริศนาในตอนจบ ส่วนผม 
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กต็้องพูดจนถงึที่สดุว่า

“โอย ไม่นกึไม่ฝันเลยว่าหญงิงามคนนั้นจะเป็นคนร้าย”

บทตวัประกอบน่าทกุข์ตรมดงัที่กล่าวมา มนัคงสิ้นสดุลงในวนันี้

มานึกดูแล้วผมก็รับบทตัวละครสมทบมานานทีเดียว พอหลับตา 

คดีโหดหินที่ประสบมาจนถึงขณะนี้ก็ผุดขึ้นในสมองราวกับเหตุการณ์ 

เพิ่งเกดิขึ้นเมื่อวาน

สิ่งที่ผมนึกถึงเป็นอย่างแรกก็ไม่พ้นคดีฆาตกรรมในห้องปิดตาย 

เมื่อคราวนั้น…
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บทที่ 1
ประกาศห้องปิดตาย…ราชาแห่งทริก

ขออภัยที่เริ่มต้นบทนี้อย่างจ�าเจเหลือจะเอ่ย แต่ตอนโทรศัพท์ดัง  

ผมยังนอนอยู่ในผ้าห่ม พอยกโทรศัพท์สีด�าแนบหู เสียงตื่นตระหนกของ

ต�ารวจสบืสวนที่อยู่เวรกพ็ุ่งมาให้ได้ยนิ

“สารวตัร มคีดคีรบั เกดิการฆาตกรรมที่หมู่บ้านนาราค”ุ

“ว่าไงนะ!” ผมเลกิผ้าห่มออกจากตวั

หมู่บ้านนาราคุนั้นตั้งอยู่ลึกแสนลึกในภูเขา ผมเป็นหัวหอกน�า 

ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสารรถจี๊ปมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน นอกจากจะไม่มีการ 

ปรับผิวถนน เมื่อคืนหิมะยังตกลงมาทับถม กว่าจะเดินทางถึงที่หมาย  

ศรีษะผมกโ็ขกเพดานรถไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง

คนมาต้อนรับพวกเราคือพลต�ารวจที่ดูอ่อนแอ เจ้าตัวยกมือขึ้น 

ท่าแปลกๆ นกึว่าท�าอะไรเสยีอกี ที่แท้กต็ั้งใจจะตะเบ๊ะให้ ลองถามดูจงึรู้

ว่าพลต�ารวจที่หมู่บ้านมีชายชราคนนี้คนเดียว นี่มันพื้นที่ไร้กฎหมายชัดๆ 

ปาฏหิารยิ์แล้วที่ไม่เคยเกดิคดี
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พวกผมตรงดิ่งไปยงัที่เกดิเหตตุามการน�าทางของชายชรา ชาวบ้าน

มายนืมงุกนัแล้ว พอพวกเขาเหน็ผมกถ็อยไป

“โอ้ ต�ารวจมาแล้ว”

“แบบนี้กห็มดห่วง”

“คนมีอ�านาจสูงสุดต้องเป็นคนนั้นแน่เลย เพราะไว้หนวดใต้จมูก 

แถมยงัท�าหน้าน่ากลวัด้วย” ชาวบ้านคนหนึ่งพมึพ�าเมื่อเหน็ผม ได้ยนิแล้ว

ชื่นใจจงัแฮะ

“เอาละๆ หลบไปๆ” พลต�ารวจวัยชราซึ่งไม่ได้เจอคดีที่สมเป็นคดี

มาหลายสบิปี ฮกึเหมิราวกบัเป็นช่วงเวลายิ่งใหญ่ที่สดุในชวีติ

พวกเราแหวกฝูงชนเข้าไปส�ารวจจุดเกิดเหตุ จากนั้นก็เผลออุทาน

ด้วยความทึ่ง

ภาพเบื้องหน้าสมเป็นนยิายสบืสวนแบบดั้งเดมิโดยแท้

ผืนนาแผ่ไพศาลมีหิมะปกคลุม รอยเท้าหลงเหลือเป็นแห่งๆ ดูให้

ดีจะรู้ว่ามีคนจ�านวนหนึ่งเดินผ่านไปมาและทิ้งร่องรอยไว้ ปลายทางคือ 

บ้านเก่าชั้นเดยีวสองหลงั 

ผมนกึละเหี่ย สงัหรณ์ไม่ดวี่าไอ้นั่นอกีแล้วเรอะ

“ผูต้ายคอืชายชื่อซาคโุซ อาศยัในบ้านหลงัซ้ายครบั” พลต�ารวจชรา

กล่าว “คนพบศพคอืเทต็สคึจิทิี่อาศยัอยู่บ้านหลงัขวา”

“ใครเป็นคนทิ้งรอยเท้าไว้” ผมถาม

“คนแรกกเ็ทต็สคึจิ ิเขาตกใจตอนเจอศพ เลยเดนิย�่าหมิะไปแจ้งข่าว 

ให้คนอื่นรู้”

“หลงัจากนั้นล่ะ”

“ผมกับเท็ตสึคิจิ” พลต�ารวจรุ่นปู่ยืดอกภูมิใจโดยไม่รู้สาเหตุ “พอ 

ได้รับแจ้งจากเท็ตสึคิจิ ผมก็เดินย�่าหิมะไปตรวจดูว่าจริงหรือเปล่า ซึ่งก็ 

ตรงตามที่เขาบอก แล้วพวกเราสองคนกเ็ดนิกลบัออกมาอกีรอบ”

“หมายความว่ามรีอยเท้าไปกลบัทั้งหมดห้าคนสนิะ”
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พลต�ารวจครุ่นคดิเป็นนานสองนาน

“ใช่ครบั” เขาตอบ

“เทต็สคึจิอิยู่ไหน”

“เอ น่าจะตรงนั้น…อ้อ มาแล้วๆ”

ชายไว้หนวดเครารงุรงัทั่วหน้าเหมอืนหมเีดนิเอื่อยๆ มาทางนี้

“ดลีะ” ผมมองลูกน้อง “เข้าไปที่เกดิเหตกุนัเลย เทต็สคึจิ ิ นายก็

มาด้วย”

“เดี๋ยวก่อนครบั” คราวนี้มใีครคนหนึ่งร้องขึ้นจากในหมู่คนมงุ ชาย

ผมกระเซิงท่าทางประหลาดในชุดสูทยับย่นปรากฏตัวพร้อมไม้เท้าในมือ  

เทงกะอจิ ิไดโกโร่ ตวัเอกของนยิายชดุนี้นั่นเอง ผมถอนหายใจ

“นายอกีแล้วเรอะ ท�าไมมาอยู่ที่นี่ได้”

“ไม่ได้พบกันนานนะครับ สารวัตรโองาวาระ ผมมีเพื่อนอยู่ใน

หมู่บ้านนี้ แล้วเมื่อคืนเจ้าตัวก็จัดพิธีแต่งงานพอดี ผมเลยได้รับเชิญมา

ร่วมงาน”

“หืม งั้นหรือ แต่ไม่มีช่องให้นักสืบมือสมัครเล่นออกโรงหรอก  

ถอยไปซะเถอะ”

ผมเอ่ยค�าพูดประจ�าตัว ในนิยายยอดนักสืบเรามักเห็นเจ้าหน้าที่

ต�ารวจที่เป็นตัวประกอบขอความร่วมมือจากนักสืบ ทั้งที่ในโลกนี้ไม่มี

ต�ารวจแบบนั้น แต่มอียู่ในนยิายชดุนกัสบืเทงกะอจิิ

“ผมไม่เกะกะการสบืสวนหรอก แต่ช่วยบอกมาอย่างหนึ่งได้ไหมวา่ 

ก่อนคณุเทต็สคึจิจิะเดนิผ่าน ไม่มรีอยเท้าบนหมิะเลยหรอื”

ผมมองเทต็สคึจิ ิเขาส่ายศรีษะ “ไม่มคีรบั”

“อมื แสดงว่า” เทงกะอจิกิอดอก

“ยังหรอก” ผมกระซิบบอกเขา “ตอนนี้ยังไม่ควรลงความเห็นว่า 

เป็น ‘ไอ้นั่น’ เพราะถ้าคนร้ายหนไีปก่อนหมิะตกกไ็ม่เหลอืรอยเท้า”

เทงกะอจิไิด้ยนิกท็�าหน้าเง้างอน
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“ผมยงัไม่ได้พูดอะไรเลย”

ผมวางมอืบนไหล่อกีฝ่าย ปลอบว่าเอาน่าๆ

“ฉันเข้าใจความรู้สึกของนาย ไม่ต้องห่วง ในนิยายชุดเทงกะอิจ ิ

ต้องมีทริกโผล่ออกมาอยู่แล้ว สัญชาตญาณของฉันบอกว่า มีโอกาส

แปดถึงเก้าในสิบที่ปริศนาคราวนี้จะเป็น ‘ไอ้นั่น’ อีกเดี๋ยวปริศนาที่อุบไว้ 

กเ็ผยออกมาเอง ถงึตอนนั้นนายค่อยร้องดงัๆ ว่าเป็น ‘ไอ้นั่น’ กไ็ด้ บอก 

ไปเลยว่าเป็น ‘ไอ้นั่น’ ที่นายชอบที่สดุ”

“ผมไม่ได้ชอบ ‘ไอ้นั่น’ สักหน่อย” นักสืบเริ่มโมโห “ไม่มีนักสืบ 

คนไหนชอบของโบร�่าโบราณพรรค์นั้นหรอก”

“เอาอกีแล้วๆ ไม่ต้องฝืนใจพูดกไ็ด้”

“ผมพูดจรงิ”

ตอนเทงกะอจิหิงดุหงดิเป็นจรงิเป็นจงั ลกูน้องของผมมาพอด ี“เอ่อ 

สารวตัร เราน่าจะต้องไปกนัแล้วนะครบั”

ผมรบีผละจากนกัสบื จากนั้นกระแอมไอ

“เออ เอาเป็นว่าอย่าเกะกะการสบืสวนกแ็ล้วกนั”

“ทราบอยู่แล้วครบั” เทงกะอจิปิั้นยิ้มแล้วพยกัหน้า

ประตูหน้าของบ้านซาคุโซพังเสียหาย ผมช�าเลืองวัตถุคล้ายไม้ขัด 

ที่ตกอยู่ใกล้ๆ ขณะเดนิเข้าไปข้างในโดยจงใจไม่แตะต้องมนั

ซาคุโซนอนข้างเตาถ่านในสภาพศีรษะแบะ มีขวานผ่าฟืนเปรอะ

เลอืดตกอยู่ตรงนั้นด้วย คาดว่าโดนท�าร้ายจากด้านหลงัระหว่างเตมิถ่าน

สิ่งดึงดูดความสนใจคือรอยเลือดที่ย้อมอยู่บนผนังใกล้กัน เหมือน

เจตนาเอามาทามากกว่าเลอืดกระเซน็ไปโดน

“เท็ตสึคิจิ” ผมเรียก “อธิบายสถานการณ์ตอนพบศพให้ฟังอย่าง

ละเอยีดหน่อยส”ิ

เท็ตสึคิจิเริ่มพึมพ�า เขามาเรียกซาคุโซตอนหกโมงเช้า เพราะใน 

ฤดูหนาวทั้งสองคนจะไปกระท่อมเพื่อเผาถ่านกันเป็นกิจวัตรประจ�าวัน  
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แต่เปิดประตไูม่ได้ ตะโกนเรยีกกไ็ม่มคีนตอบ เขาเลยลองชะโงกดหูนา้ต่าง

ข้างตวับ้าน แล้วกเ็หน็ซาคโุซนอนบนพื้นในสภาพเลอืดไหลจากศรีษะ

“เดี๋ยวก่อนนะ” ผมเอ่ยพร้อมเหลือบไปทางเทงกะอิจิ “ไหงเปิด

ประตูไม่ได้ล่ะ”

“ก่อนเข้านอนซาคโุซจะเอาไม้มาขดัประตไูว้เป็นประจ�า ถงึหมูบ้่านนี้ 

จะไม่มหีวัขโมยกเ็ถอะ”

“ใช้เป็นกลอนหรอื”

ผมกลับไปตรงประตูทางเข้า หยิบไม้ท่อนนั้นขึ้นมาประหนึ่งเพิ่ง

สงัเกตเหน็ “อย่างนี้นี่เอง เอาไม้ท่อนนี้ขดัประตูไว้สนิะ”

“ตอนเท็ตสึคิจิมาเรียกผม ประตูเปิดไม่ได้จริงๆ” พลต�ารวจชรา

กล่าว “เราสองคนเลยเอาตวักระแทกประตูจนมนัพงั”

เอาละ ใกล้ได้เวลาแล้ว

“บ้านหลงันี้ไม่มทีางเข้าออกอื่นแล้วหรอื” ผมถามทั้งที่รู้แก่ใจ

“ไม่มคีรบั” พลต�ารวจตอบ

“เฮ้ยๆ แบบนั้นกพ็ลิกึส ิไม้ขดัประตูต้องขดัจากข้างใน หมายความ

ว่าตอนพวกนายเข้าไป คนร้ายต้องยงัอยู่ข้างใน”

จงัหวะนั้นเองที่พลต�ารวจชรากบัเทต็สคึจิเิบกิตาโพลงพร้อมกนั

“ไม่มนีะ ผมกบัเทต็สคึจิสิ�ารวจกนัจนทั่ว บ้านหลงัเลก็ขนาดนี้ไม่มี

ที่ซ่อนตวัตั้งแต่แรกแล้ว”

“แต่ถ้างั้นกแ็ปลก”

“ถงึบอกว่าแปลก ผมกไ็ม่รู้จะตอบยงัไงนะครบั”

ความเงียบเข้าครอบง�าพวกเรา เพราะทุกคนรู้ดีว่าใครมีหน้าที่ 

ต้องเปิดปากพูดในเวลานี้ ผมมองเทงกะอิจิ แต่ไม่รู ้ท�าไมเจ้าตัวถึงได ้

ท�าหน้าบอกบญุไม่รบั

ผมเข้าไปยนืข้างเขาแล้วกระซบิบอก

“เอ้าๆ เป็นอะไรไป ยอดนักสืบโปรดปรานสถานการณ์นี้ที่สุดเลย
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ไม่ใช่หรอื นายจะประกาศเรื่องนั้นใช่ไหมเล่า ถ้าจะท�ากร็บีๆ ท�าส”ิ

“ผมกไ็ม่ได้อยากท�าหรอกนะ”

“ฉันรู้ๆ ยังไงก็ได้น่า รีบประกาศเรื่องเดาง่ายและหน้าไม่อายนั่น 

ให้เสรจ็ๆ ซะท”ี

ผมเดินกลับต�าแหน่งเดิม ส่งสัญญาณทางสายตาให้เทงกะอิจ ิ 

เจ้าหมอนั่นก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวแม้จะยงัขุ่นเคอืง

“สารวตัร แล้วกท็กุท่านครบั”

สายตาของทกุคนรวมศูนย์ไปทางนั้น เจ้าหมอนั่นท�าหน้าจะร้องไห้

แวบหนึ่ง แต่กดกลั้นไว้สุดความสามารถ พูดด้วยน�้าเสียงกึ่งสิ้นหวังว่า  

“นี่คอืคดฆีาตกรรมในห้องปิดตายโดยสมบูรณ์”

เอ๋~! ทกุคนจงใจร้องเป็นเสยีงเดยีวกนั

และแล้วกไ็ด้ประกาศห้องปิดตาย

ผมท�างานเป็นตวัประกอบในนยิายชดุเทงกะอจิมิาหลายปีแล้ว

มีเรื่องยากล�าบากมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่น่าปวดหัวในระยะนี้ก็คือ

ทรกิห้องปิดตาย เวลามนัโผล่ออกมา ผมบอกตามตรงว่าหนกัใจ ประมาณว่า 

อา เอาอกีแล้วเรอะ

น่าจะเลิกได้แล้ว ทุกวันนี้ไม่มีใครยินดีกับของพรรค์นี้หรอก แต ่

ทรกินี้มกัต้องมบีทบาทสกัครั้งในผลงานหลายเรื่อง

ตั้งแต่ของดั้งเดิมอย่างฆาตกรรมในห้องที่ถูกปิดกั้นจากภายนอก  

ไปจนถงึการใช้เวทเีป็นเกาะร้าง หรอืคดทีี่เกดิขึ้นในอวกาศ…มกีารดดัแปลง

หลากหลายรูปแบบ…ให้รู้สึกว่าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน…แต่สุดท้าย 

ก็คือ ‘ห้องปิดตาย’ อยู่ดี ซึ่งทุกครั้งยอดนักสืบจะประกาศห้องปิดตาย  

ส่วนตวัประกอบอย่างพวกเรากแ็สร้งท�าเป็นตกอกตกใจ

ที่จรงิไม่ได้ตกใจเลยสกันดิ

อารมณ์เหมือนมีคนแสดงมายากลเดิมๆ ให้ดูซ�้าไปซ�้ามาครั้งแล้ว
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ครั้งเล่า ต่างกนัแค่การเปิดโปงว่าท�าได้อย่างไรเท่านั้น ต่อให้เปิดโปงด้วย

วิธีที่แตกต่างกันก็ไม่สร้างความประหลาดใจอยู่ดี อย่างเช่นมายากลที่ 

ท�าให้สาวงามลอยอยู่ในอากาศนั้น ต่อให้ใช้เทคนิคแตกต่างกัน แต่ถ้า 

มคีนมาเล่นให้ดูหลายๆ ครั้ง มนักก็่อให้เกดิความเบื่อหน่ายเท่านั้นเอง

แม้กระนั้น คนกย็งัเล่นมกุ ‘ห้องปิดตาย’ กนัไม่รู้เบื่อ

เพราะอะไรกไ็ม่รู้

ถ้ามีโอกาสผมก็อยากลองถามผู้อ่านทุกท่านว่า คุณสนุกกับคดี

ฆาตกรรมในห้องปิดตายจรงิหรอื

น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ยินเสียงจากนักอ่าน แต่คนคงตอบกันว่า  

“ไม่สนกุ” กระมงั ขนาดตวัละครอย่างพวกเรายงัเบื่อหน่าย แล้วพวกคนที่

จ่ายเงนิซื้อมาอ่านจะพอใจกบัมนัได้อย่างไร

ไม่มใีครตระหนกัเรื่องนี้บ้างหรอื

ผมอศัจรรย์ใจจรงิๆ

ไม่กี่ชั่วโมงหลงัเกดิเหต ุผมจบักมุและควบคมุตวัเทต็สคึจิไิปสถานี

ต�ารวจท้องที่

“รบีสารภาพมาซะ เรารู้แล้วว่านายเป็นคนท�า”

“ผมไม่ได้ท�าอะไรเลย”

“อย่าแกล้งไก๋หน่อยเลย คนในหมู่บ้านรู ้กันทุกคนว่านายเพิ่ง

ทะเลาะกบัซาคโุซไปหยกๆ ขดัแย้งกนัเรื่องแบ่งอาณาเขตระหว่างที่นากบัไร่ 

ไม่ใช่เรอะ นายคงเลอืดขึ้นหน้าจนฆ่าเขาตายล่ะสทิ่า”

“ผมไม่รู้ ไม่ได้ท�า”

พลต�ารวจเดนิสะโหลสะเหลเข้ามา

“สารวตัร คนในหมู่บ้านก�าลงัโวยวายว่าเป็นค�าสาป ให้อธบิายว่า

ยงัไงดคีรบั”

“ค�าสาปหรอื”
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“เอ้อ ทกุคนเลยบกุกนัไปที่คฤหาสน์คาเบะงาม ิคณุสารวตัรช่วยพดู

กบัคนในหมู่บ้านให้หน่อยได้หรอืเปล่า”

“ตระกูลคาเบะงามคิอืตระกูลที่จดังานฉลองเมื่อคนืสนิะ”

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นตระกูลที่มีประวัติยาวนานและร�่ารวยที่สุด 

ในหมู่บ้าน ลูกชายคนเดียวที่ชื่อทัตซึยะแต่งงานกับครูโรงเรียนประถม 

ชื่อฮานาโอกะ คิมิโกะที่อยู่หมู่บ้านข้างเคียง ดูเหมือนว่าเพื่อนของนักสืบ

เทงกะอจิกิค็อืคาเบะงาม ิทตัซยึะคนนี้

“ท�าไมทกุคนต้องบกุไปตระกูลคาเบะงามดิ้วยล่ะ”

“เอ่อ อันที่จริงหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีเรื่องเล่าขานประหลาดๆ ที่ว่า  

ถ้าลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านแต่งงานกับผู้หญิงหมู่บ้านอื่น เทพเจ้าจะ

จ�าแลงกายจากในก�าแพงแล้วสาปคนในหมู่บ้านน่ะครบั”

“จากในก�าแพง?”

เข้าใจแล้วว่าท�าไมชื่อตระกลูคาเบะงามิ1 แต่มนับ้าบอเกนิไป ผมจงึ 

ไม่พูดออกจากปาก

“ซาคุโซเป็นญาติห่างๆ กับเจ้าสาว แล้วก็เป็นพ่อสื่อให้ทั้งคู่มา 

ตั้งแต่ต้น เทพเจ้าที่จ�าแลงกายจากก�าแพงก็เลยโมโหงานรื่นเริงในครั้งนี้ 

และสาปซาคุโซจนตาย…ท่าทางคนในหมู่บ้านจะคิดอย่างนั้น บอกว่าถ้า

ปล่อยไว้แบบนี้ สักวันเทพเจ้าอาจสาปพวกตัวเองด้วยก็ได้ จึงไปขอให้ 

ตระกูลคาเบะงามทิ�าให้งานแต่งงานเป็นโมฆะ” 

“อะไรเนี่ย เชื่อเรื่องงมงายไร้สาระเข้าไปได้ยงัไง” ผมหวัเราะเยาะ

“เป็นค�าสาปไม่ผิดแน่” ทว่าขนาดเท็ตสึคิจิยังเริ่มโอดครวญ  

“คุณสารวัตรก็เห็นใช่ไหมล่ะว่ามีเลือดติดอยู่ทั่วผนังบ้านของซาคุโซ นั่น

แหละค�าสาปของท่านเทพเจ้าแห่งก�าแพง”

“อย่าพูดบ้าๆ น่า นายอ้างเรื่องพรรค์นั้นเพื่ออ�าพรางอาชญากรรม

ของตวัเองใช่ไหมเล่า”

1 เทพเจ้าแห่งก�าแพง
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“ไม่ใช่อย่างนั้น”

“เหลวไหล ค�าสาปมทีี่ไหนกนั”

“แต่คุณสารวัตร” พลต�ารวจชราเอ่ยขัด “ถ้าเป็นฝีมือเท็ตสึคิจ ิ 

ตัวเขาต้องเปื้อนเลือดที่กระเซ็นมาโดนสิครับ แต่ตอนนั้นไม่มีเลือดติด 

บนเสื้อผ้าเขาเลย”

พลต�ารวจอายุมากแล้วแต่ดันไม่รู้จักกาลเทศะ ท�าเอาผมร้อนใจ

นดิหน่อย

“เรื่องแบบนั้นแค่เปลี่ยนเสื้อผ้ากห็มดปัญหาแล้ว เพราะฉะนั้น เอ่อ 

ฉนัจะไปค้นบ้านเทต็สคึจิเิดี๋ยวนี้ ต้องเจอเสื้อผ้าเปื้อนเลอืดแน่นอน”

“ไม่มทีางเจอหรอก ผมไม่ได้ท�า” เทต็สคึจิคิ้านเสยีงดงัลั่น

“คงก�าลงัล�าบากกนัน่าดูสนิะครบั” คนที่โผล่มาแบบไม่มป่ีีไม่มขีลุย่ 

ในฉากนี้ก็คือนักสืบเทงกะอิจิ เขาเกาศีรษะที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงด้วยรอยยิ้ม 

มเีลศนยั

“เฮอะ” ผมพ่นลมออกจมูก แล้วกล่าวค�าพูดตดิปาก “ฉนัไม่มธีรุะ

กบันกัสบืมอืสมคัรเล่นหรอก” 

“อย่าพูดแบบนั้นสิครับ ผมมาแก้ต่างให้คุณเท็ตสึคิจิ เหตุผลที่ 

คุณโองาวาระจับกุมคุณเท็ตสึคิจิน่ะ ผมเข้าใจดี แต่ถ้าอย่างนั้นก ็

จะเป็นไปตามที่คนร้ายตวัจรงิต้องการ”

“นายรู้อยู่แล้วหรอืว่าเพราะอะไรฉนัถงึจบักมุเทต็สคึจิ”ิ

“แน่นอนครบั คงคดิล่ะสว่ิา คนที่หลบออกมาจากห้อง…ห้องปิดตาย

ห้องแรกมแีค่คณุเทต็สคึจิคินเดยีว”

ตอนพูดค�าว่าห้องปิดตาย เขาท�าหน้ากระดากเลก็น้อย

“ห้องปิดตายห้องแรก?” ผมถามกลบั ไม่ใช่แค่ผม พลต�ารวจวยัชรา

กบัเทต็สคึจิกิง็งเหมอืนกนั

“หมิะไงครบั” เทงกะอจิพิดูอย่างร�าคาญใจ “ตอนคณุต�ารวจท้องที่ 

เร่งรุดไปถึง มีแค่รอยเท้าของคุณเท็ตสึคิจิบนหิมะ ถ้ามีคนร้ายรายอื่น 



- 22 -

บทที่	1

เขาจะหลบหนีออกมาโดยไม่ทิ้งรอยเท้าได้ยังไง มันคือ…มันคือ…เอ่อ  

ห้องปิดตายโดยแท้”

“หมายถึงอย่างนั้นหรอกหรือ” ผมเข้าใจในที่สุด “จุดนั้นไม่มี

ปัญหาหรอก จากการประมาณเวลาที่ผูต้ายเสยีชวีติ ซาคโุซถกูสงัหารก่อน 

หิมะตก จะไม่เหลือรอยเท้าของคนร้ายก็ไม่แปลก ฉันจับเท็ตสึคิจิเพราะ

เขามแีรงจูงใจ”

“ก่อนหิมะตก…อ้อ งั้นหรือ” เทงกะอิจิท�าหน้าผิดหวัง จากนั้น

กระแอมไอดึงสติตัวเอง “แต่เรื่องนั้นยังเป็นปริศนาเหมือนเดิม บ้านของ

คณุซาคโุซมไีม้ขดัจากข้างในเป็นกลอนประตูบ้าน แล้วคนร้ายจะหลบหนี

ได้ยงัไงในสภาพนั้น แบบนี้มนัคอื…จะเรยีกว่าไงดลี่ะ…”

“ห้องปิดตายใช่ไหมล่ะ”

“ใช่ครบั” เทงกะอจิผิงกศรีษะ

ผมลูบคาง

“จะว่าไปกม็ปีรศินาข้อนั้นด้วยนี่นะ”

“ปมนั้น…คอืประเดน็หลกัของเรื่องนี้ คณุโองาวาระช่วยมปีฏกิริยิา

ให้โอเวอร์กว่านี้อกีนดิส”ิ

“ถงึจะพูดแบบนั้นกเ็ถอะ” ผมยิ้มฝืด “อายปุูนนี้จะให้ตื่นตกใจกบั

ห้องปิดตายอะไรนั่นก็น่าอาย ฝากเป็นหน้าที่ของนายก็แล้วกัน ยังไงซะ 

สดุท้ายนายกเ็ป็นคนไขคดอียู่แล้วนี่”

“พูดจาไร้ความรับผิดชอบ” เทงกะอิจิท�าหน้าน่าสงสาร “ช่วยไม่

ได้ ผมจะรบัหน้าที่ช่วงตอนจบกแ็ล้วกนั แต่ถ้าจนถงึตอนนั้นคณุไม่กระตุ้น 

ให้เร้าใจ ผมกท็�างานล�าบาก”

“ฉันเข้าใจความรู้สึกของนายนะ แต่ยุคนี้มาบอกให้ตื่นเต้นกับ 

ห้องปิดตาย มนัยากเป็นบ้าเลยนา”

“อย่าบ่นหน่อยเลย คนขมขื่นที่สดุคอืผมต่างหาก”

“ขมขื่นขนาดนั้นเลยหรอื”
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“แน่ละส ิการคลี่คลายปรศินาเรื่องห้องปิดตายน่ะ…เฮ้อ ไม่อยากท�า

เลย เดี๋ยวกไ็ด้โดนพวกคลั่งไคล้นยิายลกึลบัซ่อนเงื่อนกบันกัวจิารณ์หนงัสอื

ล้อเลยีนอกี” เทงกะอจิเิริ่มร้องไห้โฮ

“อย่าร้องไห้น่า รู้แล้วๆ ฉันจะท�าตามที่นายบอก” ผมปรับท่าท ี

เปลี่ยนโทนเสียงที่ใช้พูด “อืม แน่นอน ฉันก�าลังจะคิดเรื่องห้องปิดตาย 

อยู่พอด ีเอาเป็นว่า อ่า จะพูดไงด ีห้องปิดตายเป็นปรศินาที่ส�าคญัไงล่ะ” 

เหงื่อเยน็ๆ ซมึออกมาจากทั่วตวัเพราะมนัน่าอายจนเกนิไป

“ใช่ครับ เป็นปริศนาที่ส�าคัญมาก” เทงกะอิจิเปลี่ยนท่าทีอย่าง

รวดเรว็บ้าง “การไขปรศินาเกี่ยวกบัห้องปิดตายนี่แหละ คอืทางลดัสู่การ

เปิดเผยความจรงิ”

“แล้วนายได้เบาะแสมาบ้างหรอืยงั”

พอผมถาม เทงกะอจิกิเ็คาะไม้เท้ากบัพื้นดงัก๊อกๆ

“กไ็ด้มาบางส่วน”

“งั้นบอกให้รู้ทสี”ิ

“ยงัครบั” เขาแบมอื “ยงัไม่ถงึเวลาที่จะบอกให้รู้ได้”

ที่จรงิถ้าเขาพูดออกมาตั้งแต่ตอนนี้ คดจีะคลี่คลายลงอย่างง่ายดาย 

ทว่ากจ็ะท�าให้เรื่องไปต่อไม่ได้ ซึ่งนั่นเป็นเหตผุลให้ต้องกลบเกลื่อน ผมกเ็ลย 

ไม่คาดคั้นซ�้าๆ ซากๆ

“งั้นหรอื งั้นกช็่วยไม่ได้แฮะ”

“ที่ส�าคญักว่านั้น คณุโองาวาระ เราไปหาตระกลูคาเบะงามกินัไหม 

ผมมเีรื่องอยากตรวจสอบนดิหน่อย”

“เฮอะ กไ็ด้อยู่หรอก”

ผมออกจากสถานีต�ารวจท้องที่โดยทิ้งเท็ตสึคิจิไว้ ผมดูถูกนักสืบ 

มอืสมคัรเล่น แต่จู่ๆ กลบัให้ความร่วมมอืด้วยเสยีอย่างนั้น มนัคอืหนึ่งใน

จุดเด่นของนิยายชุดเทงกะอิจิเรื่องนี้ ห้ามบอกว่าเขียนเอาสะดวกตัวเอง 

เข้าว่านะ ถ้าไม่ท�าแบบนี้ เรื่องกจ็ะไม่เดนิต่างหาก
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เมื่อไปถงึตระกลูคาเบะงาม ิผมเหน็พวกชาวบ้านบกุมาตามที่ได้รบั 

ค�าบอกเล่า พวกเราแหวกทางพวกเขาเข้าไปข้างใน

หัวหน้าตระกูลคาเบะงามิรุ่นปัจจุบันคือแม่หม้ายซาเอโกะ เธอยัง

สาวและสวย ไม่น่าเชื่อว่ามีลูกชายวัยที่แต่งงานได้แล้ว สรุปว่าก็ไม่ได้

แปลกอะไรหรอก เพราะเธอเป็นภรรยาคนที่สองของหวัหน้าตระกลูคนก่อน

“ในโอกาสนี้อตุส่าห์มงีานฉลองน่ายนิดทีั้งท ีไม่นา่เกดิเรื่องโชคร้าย

เลย แต่ไม่ต้องห่วงนะครบั พวกเรา ไม่ส ิผมคนนี้จะจบัคนร้ายให้ได้โดยเรว็”

“ขอความกรุณาด้วยนะคะ” แม่หม้ายค้อมศีรษะให้อย่างสุภาพ 

“คนในหมู่บ้านจะว่าอะไรฉัน ฉันไม่มีปัญหาหรอกค่ะ แต่คนหนุ่มสาวที่

แต่งงานกนัด้วยความรกันี่สนิ่าสงสาร”

“ไม่เป็นไรครบั ผมเข้าใจความรู้สกึนั้นด”ี ผมพยกัหน้าหลายหน

ณ จุดนี้ผู้อ่านทุกท่านอาจก�าลังเพ่งเล็งว่าหญิงคนนี้นั้นน่าสงสัย 

แล้วกไ็ด้ ถ้าว่ากนัตามรปูแบบของนยิายสบืสวนคลาสสกิ เหน็ผูห้ญงิเมื่อไร 

เป็นต้องคิดว่าเธอเป็นคนร้ายทุกที ซึ่งก็ถูกต้องตามนั้นแหละ ขนาดผม 

ยงัรู้ แต่ตามบทผมจะเคลอืบแคลงในตวัเธอไม่ได้

ต่อจากแม่หม้ายซาเอโกะ ผมไปพบคมิโิกะที่เพิ่งเข้าพธิวีวิาห์เมื่อคนื 

รายนี้กเ็ป็นสาวงามพอตวัอกีเหมอืนกนั ได้ยนิว่าเป็นญาตห่ิางๆ กบัซาคโุซ

ที่ถูกฆ่าตาย แต่เธอดูไม่ค่อยหม่นหมองสกัเท่าไร

“บ้านคณุซาคโุซไม่มทีางลบัหรอืครบั” เทงกะอจิถิามปบุปับ

“ทางลบั? ไม่มนีะ” เธอส่ายศรีษะ “ท�าไมหรอืคะ”

“ความจรงิคอืคณุซาคโุซ” เขาสูดหายใจเฮอืกใหญ่ “ถูกฆ่าในห้อง

ปิดตาย” เขาพูดด้วยน�้าเสยีงเหมอืนแสดงละครเวทเีตม็ที่

“ห้องปิดตาย” คิมิโกะท�าหน้างงงวยแล้วงึมง�า “ห้องปิดตายคือ

อะไร”

เทงกะอจิผิงะถอยหลงั “ไม่รู้จกัห้องปิดตายหรอกหรอื”

“ขอโทษที่มคีวามรู้น้อยนะคะ”
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นกัสบืบ่นพมึพ�าพร้อมกบับรรยายเกี่ยวกบัห้องปิดตาย

“อะไรกัน เป็นแบบนั้นเองหรือ” พอฟังค�าอธิบายจบ คิมิโกะก็ 

แค่นหวัเราะ “เรื่องพรรค์นั้นไม่เหน็ส�าคญัเลยนี่นา”

เส้นเลอืดปูดขึ้นบนขมบัของเทงกะอจิิ

“ถ้าแก้ปรศินาเกี่ยวกบัห้องปิดตายไม่ได้ เรากจ็ะไม่รู้ความจรงิ”

“อุ๊ยตาย งั้นหรอกหรอื” คมิโิกะท�าหน้าผดิคาด “เอาไว้ทหีลงักไ็ด้

ละมั้ง ไว้จับคนร้ายแล้วค่อยถามก็ได้ว่าสร้างห้องปิดตายได้ยังไง แต่ฉัน

ไม่ได้อยากรู้หรอกนะ”

ขณะฟังอยูข้่างๆ ผมอยากจะเดาะลิ้น ผูห้ญงิอายนุ้อยกน่็าล�าบากใจ 

แบบนี้แหละ กระนั้นคมิโิกะกย็ังพูดจาไร้ความเหน็อกเหน็ใจต่อไป

“ความคิดที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยทริกมันล้าสมัย 

แล้วละ ปรศินาห้องปิดตายงั้นหรอื เฮอะๆ ใช้กนัเกร่อจนหวัเราะไม่ออก”

ยอดนกัสบืยงัท�าหน้าเคร่ง

เรื่องราวด�าเนนิไปด้วยความฉบัไวจนใกล้ถงึฉากสดุท้าย หมู่บ้านนี้ 

มผีู้เคราะห์ร้ายสี่คนแล้ว การสบืสวนล่าช้ากว่าสถานการณ์เป็นอะไรที่เกดิ

ขึ้นเสมอๆ

จนถึงขณะนี้ผมจับกุมได้สามคน รวมเท็ตสึคิจิด้วย มีแค่คนที่ 

ดูอย่างไรก็ไม่น่าเป็นฆาตกร เห็นได้ชัดว่าปรากฏตัวมาเพื่อท�าให้ผู้อ่าน 

ไขว้เขว แล้วผมก็ย่อมพบกับทางตัน จึงบ่นแบบเดิมๆ “คดีนี้ซับซ้อน 

เกนิความสามารถของเราจรงิๆ”

จากนั้นกไ็ด้เวลาที่เทงกะอจิมิาคลี่คลายปรศินาในที่สดุ

ตวัละครหลกัมารวมตวักนัในห้องโถงของตระกลูคาเบะงาม ิผมต้อง

มาร่วมด้วยอยู่แล้ว แต่ดนัเกดิปัญหายุ่งยากขึ้น

เทงกะอจิงิอแง บอกว่าไม่อยากไขปรศินา

“ป่านนี้แล้วเลิกพูดแบบนั้นเถอะน่า ทุกคนรออยู่” ผมปลอบเขา 

“นกัอ่านกร็อเหมอืนกนั”
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“งั้นผมจะชี้ตวัคนร้ายอย่างเดยีว เท่านั้นกพ็อใช่ไหม”

“เฮ่ย พูดบ้าๆ จดุขายคราวนี้คอืคดฆีาตกรรมห้องปิดตาย ถ้าไม่แก้

ปรศินาห้องปิดตาย คนอ่านกร็บัไม่ได้หรอกนะ”

“โกหก” เขาสอดมอืลงกระเป๋ากางเกงแล้วเตะพื้น “คนอ่านต้องคดิ

อยู่แล้วว่า ห้องปิดตายอะไรนั่นจะยงัไงกช็่าง”

“ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เอ้า รบีเข้าไปข้างในเถอะ พวกตวัละครหลกั

ชกัจะหมดความอดทนแล้วนะ”

“คนพวกนั้นก็ใจจืดใจด�าเหมือนกัน ระหว่างสืบคดี พอผมพูด 

ค�าว่าห้องปิดตายทีไร พวกเขาก็หัวเราะคิกคัก แล้วตอนผมบอกว่า  

‘ห้องปิดตายคอืราชาแห่งทรกิ’ คณุปูพ่ลต�ารวจยงัระเบดิหวัเราะอย่างไม่คดิ 

จะปิดบงัเลย”

“พวกเขาพูดแบบนั้นหรอื”

“กพ็ูดน่ะส”ิ

ผมเกอืบหลดุปากว่าจะกลั้นหวัเราะไม่อยูก่ไ็ม่แปลก แต่กย็ั้งตวัเองไว้ 

       “ยงัไงกแ็ล้วแต่ วนันี้นายอดทนแล้วไขคดกี่อนเถอะ ฉนัจะก�าชบัให้

ทกุคนฟังเงยีบๆ”

“ถ้าผู้อ่านปาหนงัสอืเล่มนี้ทิ้ง ผมไม่รู้ด้วยนะ”

“เข้าใจแล้วๆ งั้นฉนัจะรอนะ”

ผมเดินเข้าห้องด้วยท่าทีที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เริ่มจาก

เดินยืดอก นั่งลงอย่างหยิ่งยโส จากนั้นกวาดตามองรอบๆ แล้วกล่าวว่า 

“เฮอะ นกัสบืมอืสมคัรเล่นจะท�าอะไรได้”

เทงกะอจิเิดนิเข้ามาในตอนนั้นเอง สายตาของทกุคนพุ่งไปที่เขา

“เอาละครบั ทกุท่าน” เขาพูดวลตีดิปาก “ผมขอชี้แจงข้อสนันษิฐาน

ของตวัเองเกี่ยวกบัคดใีนครั้งนี้”

ค�าอธิบายของนักสืบเริ่มจากเรื่องของสามคนที่ถูกสังหารต่อจาก 

ซาคโุซ มคี�าอธบิายต่างๆ นานา แต่สรปุคอืสามคนนั้นรู้จกัฆาตกรและคดิ 

จะใช้เรื่องนั้นขู่เอาเงนิ กเ็ลยถูกฆ่าตาย
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“และสาเหตทุี่คณุซาคโุซถูกเอาชวีติกค็อื เขาล่วงรู้ความลบัของคน

คนหนึ่งเข้า ความลับที่ว่าก็คือ บุคคลนั้นเคยเป็นหญิงขายบริการที่ซ่อง

โสเภณมีาก่อน ผู้หญงิคนนั้นเลยคดิฆ่าคณุซาคโุซเพื่อปกปิดเรื่องนั้น โดย

จัดฉากให้เหมือนกับเป็นค�าสาปของเทพเจ้าแห่งก�าแพง ซึ่งเห็นได้จากที่

เธอละเลงเลือดบนผนังและสร้างสถานการณ์ที่ท�าให้เข้าออกบ้านหลังนั้น

ไม่ได้…”

ขณะเขาพูดถงึตรงนั้น แม่หม้ายซาเอโกะที่อยู่มมุห้องอมบางอย่าง

ในปาก กว่าจะทนัสงัเกตกส็ายเสยีแล้ว เลอืดกระอกัออกจากปากของเธอ

“แม่” ทัตซึยะผู้เป็นลูกชายวิ่งเข้าไปประคองเธอขึ้นมา “แม่ ท�า

อะไรน่ะ”

“คณุ…ทตัซยึะ ขอ…โทษ” แม่หม้ายซาเอโกะสิ้นใจ

“แม่ แม่คอืคนร้ายหรอื”

“โอ นี่มนัอะไรกนั”

“น่าเศร้าเหลอืเกนิ”

“ไม่นกึเลยว่าคนคนนั้นจะเป็นคนร้าย”

ผู ้คนในหมู่บ้านคร�่าครวญเป็นเสียงเดียวกัน มีคนเริ่มร้องไห้  

ภายในห้องเกดิเสยีงอื้อองึ

ผมชะงกั หนัไปมองข้างๆ เทงกะอจิยินือึ้ง เนื่องจากคนร้ายฆ่าตวัตาย 

ระหว่างการไขปรศินา เขาจงึเซ่อไปเลย

“คณุโองาวาระ” เขายงัใจลอย “ผมกลบัได้ไหมครบั”

“ไม่ได้” ผมคว้าขอบกางเกงของเขา “คลี่คลายปมหอ้งปิดตายแล้ว

ค่อยกลบั”

เทงกะอิจิใกล้จะร้องไห้อยู่รอมร่อ “ให้ท�าในสถานการณ์แบบนี้ 

เนี่ยนะ”

“ช่วยไม่ได้น่า รบีจดัการให้เสรจ็ๆ กพ็อ”

เขาหนัมองคนในหมูบ้่านด้วยสหีน้าน่าเวทนา ทกุคนยงัสาละวนกบั

การท�าสิ่งที่ตวัเองต้องการ
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“เอาละครับ ทุกท่าน ผมจะอธิบายเรื่องปริศนาห้องปิดตายเลย 

นะครบั” เขากลั้นใจพูดจนได้ ทว่าไม่มใีครสนใจฟัง มแีค่คณุยายหนึ่งคน

ที่หนัมาทางนี้ เธอสั่งน�้ามูกแล้วหนักลบัไปทางโน้นดงัเดมิ

“คนืนั้นหมิะตกหนกั อนัที่จรงิความลบัซ่อนอยูใ่นหมิะนั่นเอง คนร้าย

คาดการณ์ไว้แล้วว่าหมิะจะตกไม่ลมืหูลมืตา ถงึได้เลอืกก่อเหตใุนคนืนั้น”

“พูดอะไรของเขาน่ะ”

“คนรบับทเป็นนกัสบืไง ก�าลงัพูดเรื่องห้องปิดตายสกัอย่าง”

“อ๋อ งั้นช่างเถอะ”

“ที่ส�าคญักว่านั้น เราย้ายศพกนัก่อนดกีว่า”

พวกสมาชกิของสมาคมคนหนุม่สาวเริ่มเคลื่อนย้ายร่างไร้วญิญาณ

ของซาเอโกะ ทกุคนถอืโอกาสยกโขยงกนักลบัด้วย

“บ้านของคุณซาคุโซเสื่อมสภาพไปมากแล้ว ขนาดที่ว่าพอหิมะ

ตกลงมาทับถมบนหลังคา บ้านก็บิดเบี้ยวไปทั้งหลัง” เทงกะอิจิตะเบ็ง

เสยีง คนฟังมเีพยีงผมกบัพลต�ารวจวยัชรา ที่จรงิพลต�ารวจกต็ั้งท่าจะกลบั 

เหมอืนกนั แต่ผมจบัแขนเขาไว้

“ถกูแล้ว สิ่งที่สร้างห้องปิดตายขึ้นมาคอืหมิะ น�้าหนกัของหมิะท�าให้

บ้านบดิงออย่างประหลาด ส่งผลให้ประตูหน้าบ้านเปิดไม่ออก ซึ่งคนร้าย 

กค็าดคะเนไปถงึเรื่องนั้นด้วย จงึวางท่อนไม้ไว้ข้างประตเูพื่อให้ดเูหมอืนว่า 

มคีนเอาไม้ขดัประตตู่างกลอน นี่คอื…ข้อเทจ็จรงิเบื้องหลงัห้องปิดตายครบั”

ตอนเทงกะอจิชิี้แจงจบ ไม่มคีนอื่นเหลอือยู่แล้ว

“อมื อย่างนั้นเองหรอกหรอื” ผมครางด้วยความชื่นชมก่อน “ไม่ได้

นกึถงึจดุนั้นเลย ท่าทางคราวนี้ฉนัจะแพ้นายอกีแล้วแฮะ”

ผมเอาศอกกระทุ้งพลต�ารวจรุ่นปู่ เป็นการส่งสญัญาณว่านายกพ็ูด

อะไรบ้างส ิเขาเงยมองนกัสบือย่างเชื่องช้า

“เอ่อ สรปุคอืเปิดไม่ออกเพราะประตูเอยีงหรอืครบั”

“ใช่ครบั”
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“อ่าฮะ…”

ผมสงัหรณ์ใจไม่ด ี ตาแก่คนนี้คงไม่พูดเรื่องพลิกึๆ หรอกนะ ขณะ

นกึหวั่นใจ เจ้าตวักพ็่นประโยคต้องห้ามออกมา

“แล้วเรื่องนั้นมนัท�าไมหรอื”

“ท�าไมน่ะหรอื…ก…็”

หลังเกิดความเงียบงันที่ชวนให้อึดอัดเหลือประมาณ เทงกะอิจ ิ

กแ็ผดเสยีงร้องไห้จ้า

ไม่ไหวๆ หมดหนทางเยยีวยา

ผู้อ่านที่ต้องทนอ่านปริศนาคร�่าครึก็น่าเห็นใจอยู่หรอก แต่นักสืบ 

ที่ต้องคลี่คลายปรศินากร็ะทมไม่แพ้กนั
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บทที่ 2
ฆาตกรที่ไม่คาดคิด…ฮูดันอิท

ผมได้ข่าวว่าเกิดคดีฆาตกรรมที่คฤหาสน์อุชิงามิตั้งแต่เข้างานตอน

เช้า 

จงึได้เวลาที่ผม โองาวาระ บนัโซ สารวตัรแห่งหน่วยสบืสวนที่หนึ่ง 

กองบัญชาการต�ารวจประจ�าจังหวัด ต้องออกโรง แต่ถึงจะพูดอย่างนั้น 

ผู้อ่านทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า ผมไม่ใช่คนคลี่คลายคดีหรอก ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่ผมก�าลงัจะไปพบกค็งไม่คาดหวงัเรื่องนั้นกบัผมเหมอืนกนั

คฤหาสน์อชุงิามเิป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ยโุรปเหนอืที่สร้างไว้บนภเูขาลกึ 

อชุงิาม ิโจจทิี่ถกูฆ่าตายเป็นนกัวาดภาพสนี�้ามนัที่มชีื่อเสยีง ทว่าผมไม่รู้จกั

ตอนพวกเรารีบรุดมาถึง ในห้องโถงแบบตะวันตกมีชายหญิง 

มารวมตวักนัห้าคน

“พวกนี้ใครน่ะ” ผมถามพลต�ารวจในท้องที่ระหว่างชายตามอง 

ห้าคนซึ่งนั่งบนเก้าอี้โซฟาหนงัดูราคาแพง
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“พวกคนที่อยู่ในบ้านเมื่อคืนนี้ครับ คนหนึ่งเป็นสาวใช้ สองคน 

เป็นญาตกิบัอชุงิาม ิโจจ ิอกีสองคนเป็นลกูศษิย์ของโจจ ิส่วนที่เหลอือกีคน” 

พลต�ารวจหนุ่มพูดถงึตรงนั้นแล้วท�าตาล่อกแล่ก “อ้าว อกีคนหายไปแล้ว”

“ยงัมอีกีหรอื”

“ครบั เป็นผู้ชายประหลาดๆ”

“ช่างเถอะ ไว้ทหีลงักไ็ด้ ส�ารวจที่เกดิเหตกุ่อนดกีว่า”

อชุงิาม ิโจจถิกูฆ่าตายในห้องปฏบิตังิานศลิปะ ห้องนั้นอยูท่ี่เรอืนแยก 

มรีะเบยีงทางเดนิเชื่อมกบัเรอืนใหญ่

พอเข้าไปในห้องปฏิบัติงานศิลปะตามการน�าทางของพลต�ารวจ  

ก็เห็นศพนอนอยู่กลางห้อง แต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจผมยิ่งกว่านั้นคือ 

สภาพภายในห้อง กระจกหน้าต่างแตกทกุบาน เศษกระจกกระจดักระจาย 

บนพื้น ไม่ใช่แค่หน้าต่าง ประตูกระจกของตู้วางของกแ็ตกด้วย ซ�้าร้ายผ้าใบ

ที่วางบนขาตั้งภาพยงัถูกกรดีเละตุ้มเป๊ะจนดูไม่ออกว่าวาดภาพอะไรไว้

“เกดิอะไรขึ้นเนี่ย อย่างกบัมพีายพุดัผ่านเฉพาะห้องนี้เลย”

จงัหวะที่ผมเอ่ยแล้วยกมอืเกาศรีษะ มเีสยีงดงัมาจากมมุห้อง ชาย

ในชุดสูทลายตารางยับยู่ยี่ก�าลังขยับท�าอะไรกุกกักๆ บริเวณที่มีผ้าใบ 

วางอยู่หลายแผ่น

“เฮ้ย” ผมส่งเสียงเรียกไปทางแผ่นหลังของชายคนนั้น “นายมา 

ท�าอะไรที่นี่ ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้านะ”

ชายดังกล่าวหมุนตัวหันมาทางนี้ “อ้าว สารวัตรโองาวาระน่ะเอง 

เหนื่อยหน่อยนะครบั”

“อ๊ะ นะ นาย” ผมแสร้งพูดตะกกุตะกกั เขาคอืเทงกะอจิ ิ ไดโกโร่ 

นักสืบที่ปรากฏตัวในนิยายของนักเขียนคนนี้เป็นประจ�า “ท�าไมนายถึง 

มาอยู่ที่นี่ได้”

“พอดีผมได้รับค�าไหว้วานจากผู้เคราะห์ร้ายให้สืบบางอย่าง ก็เลย

มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคนืแล้ว”
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ชายประหลาดที่พลต�ารวจกล่าวถงึคอืเจ้าหมอนี่เอง

“ได้รบัจ้างวานจากอชุงิาม ิโจจทิี่เป็นผู้เคราะห์ร้ายหรอื ให้สบืเรื่อง

อะไรล่ะ”

“มกีฎว่าห้ามแพร่งพรายเนื้อหาของค�าจ้างวาน แต่ในกรณนีี้คงช่วย

ไม่ได้ ดูเหมอืนจติรกรชั้นครอูชุงิามจิะถกูใครบางคนหมายเอาชวีติ จงึขอให้

ผมช่วยสบืหาตวัคนร้ายน่ะครบั”

“ว่าไงนะ เป็นความจรงิหรอื”

“โกหกไปกไ็ม่ได้อะไรขึ้นมา” เทงกะอจิคิวงไม้เท้าในมอื

“ถูกจ้องเอาชวีติยงัไง”

“ได้ยินว่าครั้งแรกโดนบีบคอระหว่างนอนกลางวัน เจ้าตัวหายใจ

ไม่ออกก็เลยลืมตาตื่น แต่คนร้ายไม่อยู ่แล้ว ครั้งที่สองถูกวางยาพิษ  

ตอนก�าลังจะใส่น�้าตาลลงในกาแฟ เขาสังเกตเห็นซะก่อนว่ามีสารเคมีที่

ใช้ในการเกษตรผสมอยู่ ลักษณะของการสะท้อนแสงแตกต่างจากปกต ิ 

เขากเ็ลยรู้ สารเคมทีี่ว่าอยู่ในห้องเกบ็ของส�าหรบัใช้ท�าสวน”

“ถ้าเคยเกดิเรื่องแบบนั้น ท�าไมเขาไม่ตดิต่อต�ารวจ มวัพึ่งพานกัสบื 

มอืสมคัรเล่นพรรค์นี้ ถงึได้ตายไงเล่า” ผมมองลงไปยงัร่างไร้ชวีติแล้วตวาดใส่ 

      “คณุจติรกรชั้นครูเคยบอกต�ารวจแล้วครบั แต่ถ้าไม่เกดิคดขีึ้นจรงิๆ 

ต�ารวจกไ็ม่ค่อยจะยอมขยบัท�าอะไร เขาเลยมาหาผมแทน”

“อมื…”

ผมท�าหน้าไม่สบอารมณ์เมื่อได้ยินที่นักสืบพูด จากนั้นหันไปบอก

พวกผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ๆ “เฮ้ย มัวยืดยาดอะไรอยู่ รีบส�ารวจศพ

ผู้ตายเซ่”

ร่างของอุชิงามิ โจจินอนหงาย เขาอยู่ในชุดท�างานและมีอุปกรณ์ 

ส�าหรบัวาดภาพเตม็ไปหมด มดีปักอยู่บนหน้าอก ไม่มบีาดแผลภายนอก

ในบรเิวณอื่น
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“สารวตัร ดูนี่สคิรบั” ลูกน้องเกบ็นาฬิกาตั้งโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมา 

จากพื้น กระจกหน้าปัดแตกอีกเช่นกัน เข็มนาฬิกาหยุดอยู่ที่เวลาหกโมง

สามสบิห้านาที

“หมายความว่าเวลาเกิดเหตุก็ประมาณนี้หรือ ไม่สิ อาจเป็นการ 

ตบตาของคนร้ายกไ็ด้…ใครเป็นคนพบศพ”

ผมถามต�ารวจสบืสวนใต้บงัคบับญัชา ทว่าเทงกะอจิติอบแทนเสยี

อย่างนั้น

“คนที่เจอเป็นคนแรกคือสาวใช้ที่ชื่อคุณโยเนะครับ แต่ก็พูดได้ 

เหมอืนกนัว่า ทกุคนที่อยู่ในคฤหาสน์ขณะนั้นคอืผู้พบศพ”

“หมายความว่ายงัไง”

“ประมาณหกโมงครึ่ง หรือตอนที่นาฬิกาเรือนนั้นพัง มีเสียงหวีด

ร้องดังก้องในคฤหาสน์ ดูเหมือนจะเป็นเสียงของจิตรกรอุชิงามิ หน�าซ�้า

ยังได้ยินเสียงกระจกแตกดังอย่างต่อเนื่อง ผมที่ยังนอนอยู่ในผ้าห่มก็เลย

สะดุง้พรวดขึ้นมา คนอื่นๆ ทยอยกนัออกมาจากห้องเหมอืนกนั ระหว่างนั้น 

ได้ยนิเสยีงกรดีร้องของคณุโยเนะ พวกเราจงึมาที่ห้องปฏบิตังิานศลิปะแห่งนี้ 

แล้วกพ็บศพ”

“อมื อย่างนั้นเองหรอื” ผมใช้ความคดิสกัครูพ่ลางลบูหนวดใต้จมกู

ไปด้วย ไม่นานนกักบ็อกลกูน้องว่า “ดลีะ เราสอบปากค�าผู้เกี่ยวข้องกนัก่อน 

ไปพามาที่นี่ทลีะคน”

ครับ! ผู้ใต้บังคับบัญชาตอบแล้วเดินไปที่เรือนหลัก ผมมองตาม 

แผ่นหลงัของเขา จากนั้นหนัไปหาเทงกะอจิแิละเหยยีดยิ้มเป็นนยั

“ท่าทางคดีนี้เราคงต้องใช้ความพยายามกับการหาตัวคนร้าย 

อย่างเดยีวนะ ที่เกดิเหตกุด็ูจะไม่ใช่ห้องปิดตายด้วย”

“เรื่องนั้นท�าให้ผมโล่งอก” เทงกะอิจิแย้มริมฝีปากตาม “ก�าลัง

หวาดเสยีวอยู่พอดวี่า ถ้าเจอห้องปิดตายอกีจะท�ายงัไง พอรู้ว่าประตูห้อง

ปฏบิตังิานศลิปะแห่งนี้ไม่ได้ลอ็กกญุแจ ผมนี่โล่งเลยครบั”
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“ผู้ต้องสงสัยมีห้าคนหรือ เอ้อ ในฉากหน้าฉันต้องสงสัยนายด้วย 

แต่ถึงยังไงก็ให้นักสืบประจ�าซีรีส์เป็นคนร้ายไม่ได้อยู่แล้ว” ผมพูดโดย 

คดิว่า ขนืท�าแบบนั้นนกัอ่านคงโกรธ

“คุณโองาวาระจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่ว่าคนร้ายอาจจะเป็น 

คนนอกด้วยใช่ไหมล่ะ” นยัน์ตาของนกัสบืเป็นประกายคล้ายหยอกเย้า

“กค็งเลี่ยงไม่ได้ เพราะเวลาเกดิคดแีบบนี้ ไม่มตี�ารวจคนไหนหรอก

ที่ไม่พจิารณาเรื่องคนร้ายเป็นคนนอก”

ส�าหรบันยิายนกัสบืที่วางโครงเรื่องในลกัษณะนี้ ไม่มทีางทีี่คนร้าย

จะเป็นผู้บุกรุกจากภายนอก แต่การสืบสวนพลาดเป้าอย่างไร้ที่สิ้นสุด 

คอืบทบาทของผมในซรีสี์นกัสบืเทงกะอจิ ิมนัจงึเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้

“อมื ถงึอย่างนั้นกไ็ม่นกึเลยว่าจะมผีูต้้องสงสยัแค่ห้าคน” เทงกะอจิ ิ

ขยี้ผมยุ่งๆ ของตัวเอง “ในเมื่อจ�ากัดขอบเขตขนาดนี้ การด�าเนินเรื่อง 

ให้เหนอืความคาดหมายของผู้อ่านกไ็ม่ใช่ง่ายๆ เลย คนเขยีนตั้งใจจะท�า

ยงัไงกนัแน่”

“คงไม่ใช่ว่าผู้ตายฆ่าตวัตายเองหรอกนะ” ผมร�าพงึด้วยความวติก

“อย่าบอกนะว่า” เทงกะอจิเิอ่ยแล้วขมวดคิ้วนดิๆ ตาม

“อะไรหรอื”

“เปล่า เมื่อกี้ผมรู้สกึเหมอืนคนเขยีนท�าหน้าถอดสยีงัไงไม่รู้”

“เฮ้ๆ อย่าพูดเป็นเล่นเซ่”

ตอนผมก�าลังอกสั่นขวัญหาย ต�ารวจสืบสวนที่เป็นลูกน้องก็พา 

หนึ่งในผู้เกี่ยวข้องเข้ามา ผมกบัเทงกะอจิกิลบัสู่โลกแห่งนยิายทนัที

คนที่ถูกพาเข้ามาคือชายวัยกลางคนชื่ออุมาโมโตะ มาซายะ เป็น

ลกูพี่ลกูน้องของอชุงิาม ิโจจทิี่ถกูฆาตกรรม เขาบอกว่าตวัเองเป็นนายหน้า

น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่บรรยากาศชวนให้คลางแคลงว่าเจ้าตัว 

มงีานท�ามั่นคงแน่หรอืเปล่า

“ผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น คุณโจจิยังแข็งแรงดีขนาดนั้นจนถึง 
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เมื่อวาน แล้วจู่ๆ ก็กลายมาเป็นแบบนี้ไปได้…เอ๊ะ นึกอะไรออกบ้าง 

หรือเปล่าหรือนึกไม่ออกเลย ใครจะคิดฆ่าคนดีๆ แบบนั้นกัน คนร้ายคง

เป็นโจรที่ลอบเข้ามาเพราะหวงัเงนิ ต้องเป็นอย่างนั้นแน่อยูแ่ล้ว คณุต�ารวจ

สบืสวน ช่วยจบัคนร้ายให้ได้เรว็ที่สดุทนีะครบั ขอร้องละ” มาซายะกล่าว

แล้วร้องไห้โฮ ไม่ส ิใช้ค�าว่าร้องไห้คงไม่เหมาะเท่าไร เจ้าตวัเอาผ้าเชด็หน้า

ซบัตาตลอดเวลา ทว่าผ้าไม่เหน็จะชื้นเลยสกันดิ

ต่อจากนี้กส็อบปากค�าผูเ้กี่ยวข้องที่เหลอื แต่ต่อให้เขยีนยดืยาว ผูอ่้าน 

กร็งัแต่จะสบัสน ผมขอน�ามมุ ‘แนะน�าตวัละครหลกั’ ที่มกัใส่ไว้ในหน้าแรก

ของนยิายนกัสบืมาใช้ให้เป็นประโยชน์กแ็ล้วกนั

ตัวละครหลัก

อชุงิาม ิโจจ ิ(อาย ุ60 ปี)

จิตรกรภาพสีน�้ามัน เจ้าของคฤหาสน์อุชิงามิ โสด มีทรัพย์สมบัติ

มหาศาล

อมุาโมโตะ มาซายะ (อาย ุ42 ปี)

อ้างตวัว่าเป็นนายหน้าน�าเข้าสนิค้าเบด็เตลด็จากต่างประเทศ เป็น

ลูกพี่ลูกน้องของโจจ ิขออาศยัอยู่ที่คฤหาสน์อชุงิามิ

อมุาโมโตะ โทชเิอะ (อาย ุ38 ปี)

ภรรยาของมาซายะ

โทราตะ เซโซ (อาย ุ28 ปี)

ลูกศษิย์ของโจจ ิอาศยัอยู่ที่คฤหาสน์อชุงิามิ

ทตัซมึ ิฟยุโุกะ (อาย ุ23 ปี)

ลูกศษิย์ของโจจ ิอาศยัอยู่คนเดยีวใกล้กบัคฤหาสน์อชุงิามิ

อนิซุกึะ โยเนะ (อาย ุ45 ปี)

สาวใช้ที่คฤหาสน์อชุงิามิ



- 37 -

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

โองาวาระ บนัโซ (อาย ุ42 ปี)

สารวตัรแห่งหน่วยสบืสวนที่หนึ่ง ต�ารวจประจ�าจงัหวดั

ซูซูก ิ(อาย ุ30 ปี), ยามาโมโตะ (อาย ุ29 ปี)

ต�ารวจสบืสวนและพลต�ารวจ

เทงกะอจิ ิไดโกโร่ (ไม่ทราบอาย)ุ

ยอดนกัสบื

“ฮ่าๆๆๆๆๆ”

พอเห็นรายชื่อตัวละคร ผมก็ระเบิดหัวเราะโดยไม่ตั้งใจ เขียน

แนะน�ากระทั่งต�ารวจสืบสวนกับพลต�ารวจก็ว่าน่าขบขันแล้ว แต่ที่ฮาสุด

คอืเทงกะอจิิ

ยอดนกัสบื

ก๊ากๆๆๆๆ เอิ๊กๆๆๆๆ

บอกว่าเป็นยอดนกัสบืในหน้าแนะน�าตวัละครได้อย่างไร แค่นกัสบื

เฉยๆ กน็่าจะพอแล้ว อย่าเขยีนแบบนั้นเลยน่า น่าอายจะตาย นกัเขยีน 

คนนี้คดิอะไรอยู่กนัแน่

ขณะผมหัวเราะจนน�้าตาเล็ดในห้องรับแขกของคฤหาสน์อุชิงาม ิ

ต�ารวจสบืสวนซูซูกกิเ็ดนิเข้ามา

“สารวตัร ผมพาคณุอนิซุกึะ โยเนะมาแล้วครบั”

ผมกลบัมาท�าหน้าจรงิจงัทนัควนั “ดลีะ ให้เข้ามาได้”

โยเนะเข้ามาในห้องตามที่ซูซูกิบอก เธอก้มหน้าก้มตา ใบหน้าซีด

เป็นกระดาษ

“คณุน่าจะเคยเหน็ของสิ่งนี้สนิะ” ผมหยบิโถใส่น�้าตาลให้เธอด ูในนั้น 

มนี�้าตาลทรายใส่อยู่ โยเนะพยกัหน้าเงยีบๆ

“รู้อยู่แล้วใช่หรือเปล่าว่ามียาพิษอยู่ในนี้ ยาพิษคือสารเคมีที่ใช้ใน

การเกษตร”

เธอเบกิตาโพลง แสดงสหีน้าตกใจ
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“ไม่ทราบเลยค่ะ”

“แน่หรือ คุณไม่รู้จริงๆ หรือ ปกติเจ้านี่วางอยู่ที่ไหน ห้องครัว 

ใช่ไหมล่ะ เท่ากับว่าคนที่สะดวกจะเอายาพิษมาใส่ไว้มากที่สุดก็คือคุณที่

อยู่ในครวัเป็นประจ�า”

“อะไรกนั…ฉนั…ไม่รู้เรื่อง ฉนัเนี่ยนะจะฆ่านายท่าน…เรื่องน่ากลวั…

แบบนั้น…” สาวใช้สะบดัหน้าและบดิตวัไปมา

“งั้นขอถามหน่อย เมื่อเช้าตอนได้ยินเสียงร้องของจิตรกรอุชิงาม ิ

คณุอยู่ที่ไหน”

“ในห้องค่ะ ห้องตวัเอง”

“อ้อ พสิูจน์ได้หรอืเปล่า”

“พสิูจน์หรอื…ไม่ได้หรอกค่ะ”

“กว่็างั้น แต่ทกุคนนอกจากคณุเดนิออกจากห้องตวัเองทนัททีี่ได้ยนิ

เสยีงร้อง แล้วต่างคนต่างกเ็หน็กนัเอง เท่ากบัมพียานยนืยนัที่อยู่”

“ฉันก็ออกจากห้องตอนได้ยินเสียงร้องเหมือนกัน แล้วพอมาที่ 

ห้องปฏบิตังิานศลิปะกเ็หน็นายท่านในสภาพน่าสยดสยอง ฉนัเลยร้องกรี๊ด

ออกมา”

“เป็นอย่างนั้นจรงิน่ะหรอื หลงัลงมอืสงัหารจติรกรชั้นครู คณุค่อย

กรดีร้องราวกบัเพิ่งมาถงึเดี๋ยวนี้เองละมั้ง”

“ผดิแล้วค่ะ ผดิแล้ว ไม่ใช่ฉนั” โยเนะเริ่มร้องไห้

ผมถอนหายใจ ท�าหน้าเหมือนบอกว่า ร้องไห้ไปก็กลบเกลื่อน 

ไม่ได้หรอก แต่ในใจผมย่อมเชื่อมั่นว่าหญงิคนนี้ไม่ใช่ฆาตกร เพราะอย่างนั้น 

ผมถงึได้กล้าต�าหนเิธอ ในนยิายนกัสบืประเภทนี้ สิ่งที่ตวัละครสมทบแบบ

พวกเราต้องระวงัมากที่สดุ คอืการไม่เจอตวัคนร้ายก่อนยอดนกัสบื จนกว่า

นักสืบเทงกะอิจิจะสืบสาวถึงความจริง พวกเราต้องสืบสวนให้หลุดออก

นอกประเดน็เพื่อถ่วงเวลา
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มมีลูเหตมุากมายให้แน่ใจว่าโยเนะคนนี้ไม่ใช่คนร้าย อนัดบัแรกคอื

เธอไม่ใช่หญงิงาม ในกรณทีี่คนร้ายเป็นผูห้ญงิ นกัเขยีนมกัมสีญัชาตญาณ 

ที่อยากออกแบบตัวละครเป็นสาวสวย ล�าดับต่อไปคือเธอมีอดีตแน่ชัด  

แบบนี้กย็ากจะมเีหตจุงูใจที่ซกุซ่อนไว้ปรากฏออกมาทหีลงั อกีประการหนึ่ง 

กค็อืชื่อ ชื่อโยเนะคดิอย่างไรกไ็ม่เหมาะเป็นคนร้าย

ระหว่างผมขมขื่นใจที่เห็นสาวใช้ร้องไห้เสียงดังตรงหน้า มีเสียง 

คนเคาะประตู เทงกะอจิเิดนิเข้ามา

“คณุโยเนะไม่ใช่คนร้าย” นกัสบืพลนัเอ่ย

“อะไรของนาย ไม่มีช่องให้นักสืบมือสมัครเล่นออกโรงหรอกนะ  

ถอยไปซะ” ผมพูดเหมอืนทกุครั้งที่เกดิเหตกุารณ์เช่นนี้

“เอาน่า ฟังก่อนเถอะ เมื่อเช้าผมเล่าให้สารวัตรฟังแล้วใช่ไหมว่า 

จิตรกรเอกอุชิงามิถูกบีบคอขณะนอนกลางวัน ผมลองตรวจสอบพยาน

หลกัฐานยนืยนัที่อยู่ของทกุคนตอนเกดิเหตแุล้ว ช่วงนั้นคณุโยเนะออกไป

ซื้อของในหมู่บ้าน”

“ว่าไงนะ เป็นความจรงิหรอื”

“จรงิครบั”

“อมื” ผมคราง การท้อแท้ทนัทเีมื่อปักใจเชื่อง่ายๆ ว่าใครเป็นคนร้าย

แล้วดนัเกดิความย้อนแย้ง คอืงานของตวัประกอบอย่างพวกเรา “แปลว่า

คนร้ายไม่ใช่ผู้หญงิคนนี้หรอื…อ~ืม”

“ว่าแต่เมื่อกี้ผมได้ฟังจากคณุต�ารวจสบืสวนว่า มดีมลีายนิ้วมอืของ

จติรกรอชุงิามอิยู่ด้วยสนิะ” เทงกะอจิถิาม

“ใช่ ถูกแล้ว แต่เป็นการจัดฉากของคนร้ายเพื่อให้ดูเหมือนเขา 

ฆ่าตัวตาย ถึงมีลายนิ้วมือติดอยู่ก็เป็นข้างซ้าย ใครๆ ก็รู้ว่าคุณอุชิงามิ

ถนดัขวา”

“อ่าฮะ หรอืครบั แต่ถ้างั้นคนร้ายกต็้องรู้ด้วยส ิ ทั้งที่เป็นอย่างนั้น 

ท�าไมยงัท�าให้มดีเปื้อนลายนิ้วมอืข้างซ้ายอกี…”
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“ต้องเพราะก�าลงัลนลานแน่อยู่แล้ว”

ตอนผมลงความเห็นสุ่มสี่สุ่มห้า ต�ารวจสืบสวนที่เป็นลูกน้องก็เดิน

เข้ามา

“สารวตัร มจีดหมายแบบนี้ส่งถงึพ่อค้าภาพเขยีนที่เคยขายผลงาน

ของอชุงิาม ิโจจคิรบั”

“จดหมาย?”

ผมหยบิของในซองที่ลกูน้องยื่นให้ ในกระดาษจดหมายเขยีนไว้ดงันี้

‘ภาพเขียนของอุชิงามิ โจจิไม่ใช่ผลงานที่เจ้าตัววาดเอง เขาเอา 

ผลงานที่ฉนัเขยีนไปอ้างเป็นผลงานของตวัเอง อชุงิาม ิโจจคิวรชดใช้กรรม’

“อะไรนะ หมายความว่าอชุงิามขิโมยผลงานคนอื่นเรอะ”

“ไม่มทีางหรอกค่ะ” โยเนะที่ร้องไห้จนถงึตอนนั้นเงยหน้าแล้วพดูฉบั 

“นายท่านวาดรูปด้วยตวัเอง”

“ใครเป็นคนเขียนจดหมายพรรค์นี้กัน” ผมอ่านทวนเนื้อหาแล้ว

เอยีงคองนุงง

“ขอเสยีมารยาทหน่อย” เทงกะอจิยิื่นมอืมาดงึจดหมายจากด้านข้าง 

“ลายมอืห่วยจงันะครบั”

“คงกะอ�าพรางลายมือตัวเองนั่นแหละ ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว” 

ผมท�าหน้าคล้ายล�าบากใจว่า มอืสมคัรเล่นกเ็ป็นเสยีแบบนี้

“อืม บางที…” นักสืบเริ่มเกาศีรษะอย่างเมามันจนรังแคกระจาย 

เขาตดินสิยัท�าแบบนั้นเวลาเริ่มสนันษิฐานในสมอง

กอ็ย่างที่ผมบอกเมื่อครู่ นี่คอืฮูดนัอทิ (นยิายสบืหาตวัคนร้าย) งั้น 

ถ้าผูอ่้านอ่านไปด้วยจดข้อมลูไปด้วยแล้วจะรู้ตวัคนร้ายหรอืเปล่า มนักใ็ช่ว่า 

จะเป็นเช่นนั้นเสมอไป จากเงื่อนง�าในนิยายอย่างเดียว ต่อให้ตีลังกาคิด

แค่ไหนกเ็ป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดโปงข้อเทจ็จรงิ นั่นคอืสภาพในความเป็นจรงิ

ของนยิายประเภทนี้

แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากว่าไม่มีนักอ่านคนใดตั้งใจ 
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จะหาตัวคนร้ายตามหลักเหตุผลเหมือนนักสืบในเรื่องอยู่แล้ว คนอ่าน 

ส่วนใหญ่จะพยายามดูให้ออกว่าใครเป็นคนร้ายโดยอาศัยสัญชาตญาณ

กบัประสบการณ์

บางทกีม็ผีูอ่้านที่บอกว่า “ฉนัรูต้วัคนร้ายตั้งแต่กลางเรื่องแล้ว” ทว่า

อันที่จริงไม่ได้รู้จากการสันนษิฐาน เป็นเพียงการคาดเดาสุ่มว่าคนร้ายคือ

เจ้านี่แล้วดนัถูกซะอย่างนั้น ปัญหายุ่งยากส�าหรบัคนเขยีนกค็อื เป้าหมาย

ไม่ได้ถูกจ�ากัดวงแค่คนเดียว การเดาตัวคนร้ายของนักอ่านก็ไม่ต่างอะไร

กบัการทายผลแข่งม้า หากให้ยกตวัอย่างในกรณนีี้กค็อื การคาดคะเนของ 

ผู้อ่านจะมรีายละเอยีดคร่าวๆ ดงันี้

‘ตัวเก็ง’ ทัตซึมิ ฟุยุโกะ เป็นคนที่สวยและยังสาว ถ้าคนนี้เป็น 

คนร้ายก็ตรงตามอุดมคติ รู้สึกชอบกลว่าที่เธอโศกเศร้ากับความตายของ 

ผู้เคราะห์ร้ายกว่าใครเพื่อน น่าจะเป็นการเสแสร้งแกล้งท�า

‘ตัวรอง’ โทราตะ เซโซ บรรยายว่าเป็นหนุ่มนิสัยดี ด้วยความที่ 

ไม่น่าสงสยัที่สดุกลบัท�าให้น่าสงสยั

‘ม้ามืด’ สามีภรรยาอุมาโมโตะ ไม่สามีก็ภรรยา เห็นได้ชัดว่าม ี

เหตุจูงใจคือหวังสมบัติ อาจเป็นตัวละครที่ผู้เขียนตั้งใจเอามาหลอกล่อ 

คนอ่าน

‘ม้ามดืสดุๆ’ อนิซุกึะ โยเนะ ดูธรรมดาไม่โดดเด่น แต่อาจพลกิลอ็ก

เป็นหญงิชั่วร้ายกไ็ด้

‘สดุยอดม้ามดื’ ต�ารวจสบืสวนสกัคน บางทกีม็นียิายแนวนั้น เกบ็ไว้ 

พจิารณาดกีว่า

‘ม้านอกสายตา’ เป็นการฆ่าตัวตาย ละครตบตา หรือไม่ก็ทุกคน

สมรู้ร่วมคดิกนั

นักอ่านคาดการณ์ตามที่กล่าวมาข้างต้นและก�าลังเฝ้ารอการเฉลย 

ดังนั้นไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใคร ผู้อ่านก็คิดอยู่ดีว่า “เป็นอย่างนั้นจริงด้วย

หรอื กะอยู่แล้วเชยีว”
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“เฮ้ ไหวหรอืเปล่า” ผมถามเทงกะอจิทิี่รอโอกาสออกโรง เดี๋ยวเขา

จะได้ไขปรศินาแล้ว

“นายมขี้อเทจ็จรงิที่จะตลบหลงัคนอ่านแน่นา?”

“วางใจได้เลยครบั” นกัสบืพูดอย่างมั่นอกมั่นใจ

“แต่ต่อให้ใครในบรรดาตัวละครหลักเป็นคนร้าย ผู้อ่านก็ไม่ตกใจ

หรอกนะ”

“กค็งอย่างนั้น”

“นายใจเยน็จนน่ากลวัเลยแฮะ เฮ้ ถงึจะเป็นนยิายแนวนี้กเ็ถอะ นาย

คงไม่บอกหรอกนะว่าผู้เขยีนหรอืผู้อ่านเป็นคนร้าย”

“ไม่หรอกครบั แม้แต่กลเมด็พวกนั้น นกัอ่านสมยันี้กค็งคาดคะเน

ไว้แล้วเหมอืนกนั”

ถูกเผงตามที่เขาว่า ผมจงึส่งเสยีงครวญคราง

ประตูห้องนั่งเล่นเปิดพร้อมกับที่ต�ารวจสืบสวนลูกน้องผมโผล่หน้า

มา “รวบรวมตวัทกุคนมาแล้วครบั”

“ดลีะ งั้นไปกนัเลย” ผมพาเทงกะอจิเิข้าไปข้างใน ผูเ้กี่ยวข้องทกุคน 

มารวมตัวกันพร้อมหน้าในห้องนั่งเล่น ผมกระแอมไอ “เอ ดูเหมือนว่า 

เทงกะอิจิคุงมีเรื่องอยากบอกเกี่ยวกับคดีครั้งนี้ ฟังข้อสันนิษฐานของ 

มอืสมคัรเล่นไปคงเปล่าประโยชน์ แต่เจ้าตวัยนืกรานว่าต้องพูดให้ได้ ผมก็

เลยว่าจะรบัฟังสกัหน่อย” เป็นการพูดมกุเดมิๆ

จงัหวะที่ผมหย่อนตวัลงนั่ง นกัสบืกย็่างเท้าไปข้างหน้า

“เอาละครบั ทกุท่าน” นี่กเ็ป็นค�าพูดสไตล์เดมิอกีเหมอืนกนั “คดี

คราวนี้แปลกประหลาดจริงๆ ขนาดผมยังสับสน แต่ในที่สุดก็รู้ตัวคนร้าย

ที่แท้จรงิแล้วครบั”

“ใครน่ะ”

“ใครหรอื”

ผู้เกี่ยวข้องพากนัร้องถาม
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“คนร้าย” เทงกะอจิหินัมองทกุคนแล้วค่อยตอบ “เป็นผู้ชาย”

เกดิเสยีงเซง็แซ่

“คณุสนิะ ฝีมอืคณุล่ะส”ิ

“เปล่า ไม่ใช่ฉนั”

“ไม่ใช่ผมด้วยครบั”

เทงกะอจิปิลอบให้ผู้เกี่ยวข้องที่เริ่มโวยวายสงบลง

“ฟังที่ผมพูดก่อนครบั คนร้ายคนนั้นพอใจกบัการอยู่ในเงาของคณุ

อุชิงามิ โจจิมานานแล้ว จากนั้นภาพเขียนที่ตัวเองวาดก็ถูกคุณอุชิงาม ิ

ชุบมือเปิบไปประกาศว่าเป็นผลงานตัวเอง ทั้งที่เป็นอย่างนั้นคุณอุชิงาม ิ

กลับไม่ตอบแทนเขาสักอย่าง สุดท้ายเขาเลยโกรธและระเบิดความแค้น 

ที่มมีาจนถงึตอนนี้ จนน�าไปสู่การสงัหารคณุอชุงิามใินที่สดุ”

“ฝีมอืใคร” ผมลกุขึ้นเขม้นมองผู้เกี่ยวข้อง

“ใครหรอื”

“ใครครบั รบีบอกท”ี

“เขากค็อื” เทงกะอจิหิายใจลกึๆ อย่างวางมาดก่อนเผยต่อ “อกีหนึ่ง 

บคุลกิที่ซ่อนอยู่ในตวัคณุอชุงิาม ิโจจคิรบั”

“…” ทกุคนนิ่งเงยีบ จ้องนกัสบื

“คณุอชุงิามเิคยได้รบัการผ่าตดัสมองเพื่อรกัษาอาการป่วยในวยัเดก็ 

ผลคือ อีกบุคลิกถือก�าเนิดขึ้นในสมองซีกขวา แล้วบุคลิกนั้นก็เริ่มวาดรูป 

เท่าที่ตรวจสอบ คณุอชุงิามถินดัขวา แต่พู่กนักลบัมรีอยนิ้วมอืข้างซ้ายตดิอยู่ 

การเคลื่อนไหวมอืซ้ายควบคมุโดยสมองซกีขวา มนักเ็ลยกลายเป็นแบบนั้น 

ที่จดหมายร้องเรียนลายมือไก่เขี่ยเพราะเขียนด้วยมือซ้าย เอาละครับ 

ก็อย่างที่ผมพูดเมื่อครู่ บุคลิกนั้นเริ่มเคียดแค้นบุคลิกหลักของคุณอุชิงาม ิ

ระหว่างที่บคุลกิหลกัหลบัอยู ่เขาเลยบบีคออกีฝ่ายและวางยาพษิในน�้าตาล 

ส�าหรบัใส่กาแฟ แต่กไ็ม่ส�าเรจ็สกัท ีท้ายที่สดุเลยเอามดีแทงอก”
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“แล้วท�าไมกระจกที่ห้องปฏิบัติงานศิลปะถึงแตก” ผมถามเพราะ

เริ่มสมัผสัว่าบรรยากาศทะแม่งๆ ชอบกล

“เพราะภาพของคณุอชุงิามสิะท้อนอยู่บนนั้น อกีบคุลกิเกดิอาการ

ฟ่ันเฟือน พอเหน็ภาพของคณุอชุงิามกิเ็ลยท�าลายหมดทกุสิ่ง ทั้งกระจกเงา

และกระจกหน้าปัดนาฬิกา นอกจากนี้ยงักรดีผ้าใบเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อย ภาพ

ที่วาดบนผ้าใบกค็อืภาพเหมอืนของคณุอชุงิามนิั่นเอง”

“อ~ืม” ผมครางแล้วพมึพ�า “แบบนั้นต่างจากการฆ่าตวัตายหรอื”

“ต่างครับ แตกต่างจากการฆ่าตัวตายในระดับรากฐาน นี่คือการ

ฆาตกรรม” เทงกะอจิฮิดึฮดั

ผู้เกี่ยวข้องยงัท�าหน้ามนึงง

“งั้นหรอื งั้นหรอกหรอื” ผมลกุขึ้น “อกีบคุลกิคอืคนร้ายหรอกหรอื 

อมื ฉนัไม่ทนันกึถงึเรื่องนั้นเลย สมแล้ว สมแล้วที่เป็นยอดนกัสบืเทงกะอจิคิงุ 

แหม คราวนี้ฉนัต้องขอยอมแพ้” ผมยกยอปอปั้นเทงกะอจิสิดุชวีติ

“ไม่หรอก เพราะได้ค�าแนะน�าจากคณุโองาวาระหรอกครบั…”

พอเขาพูดถงึตรงนั้น บางสิ่งกป็ลิวมาจากที่ไหนสกัแห่ง ผมหยบิขึ้น

มาดู มนัคอืกระป๋องเบยีร์เปล่า ขณะที่นกึแปลกใจ เปลอืกกล้วยกถ็ูกโยน

มาเป็นล�าดบัต่อไป

“อึ๋ย เกดิอะไรขึ้นเนี่ย” นกัสบืยกมอืป้องศรีษะ

ผมชะงกั

“คนอ่านน่ะส ิคนอ่านโมโหกเ็ลยปาของใส่พวกเรา”

พูดๆ อยู่กม็กีระทั่งขยะสดกบัอมึ้าพุ่งมาด้วย

“เหวอ ช่วยท”ี เทงกะอจิเิผ่นแน่บ

“เฮ้ย อย่าทิ้งฉนัไว้เซ่” ผมกร็บีวิ่งหนหีางจดุตูดเช่นเดยีวกนั
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บทที่ 3
เหตุผลที่ต้องท�าให้คฤหาสน์โดดเดี่ยว…

พื้นที่ที่ถูกปิดกั้น

สองฟากฝ่ังของถนนบนภูเขามหีมิะสะสมหนาเตอะจนดเูหมอืนส�าลี

สกปรก ทว่าวนันี้อากาศแจ่มใส ไม่มลีมพดัแม้แต่น้อย ทกุอย่างเงยีบสงบ 

น่าขนลุก มีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถจี๊ปและเสียงโซ่พันล้อที่ดังมาให้

ได้ยนิ

“ยังอีกไกลหรือครับ” ผมลองถามคนขับ เขาอุตส่าห์พาผมมาส่ง

ถงึสถานรีถไฟ

“อีกประมาณห้านาทีครับ” คนขับรถที่ใส่เสื้อจั๊มเปอร์ติดขนสัตว์ 

ตรงคอเสื้อตอบด้วยน�้าเสยีงสบายๆ 

รถจี๊ปเริ่มแล่นขึ้นถนนเส้นเลก็บนภูเขา ฝ่ังขวาเป็นทางลาดสงูชนัจน

ต้องแหงนมอง ส่วนฝั่งซ้ายเป็นหน้าผาที่ถ้ากลิ้งตกลงไปก็คงได้ไปถึงนรก 
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ผมแวบความคิดว่าหากหิมะถล่มคงสัญจรไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ใจลอย

นกึถงึเรื่องราวในครั้งนี้

รถจี๊ปหยดุจอดหน้าคฤหาสน์สไตล์ตะวนัตกที่ด้านหลงัเป็นทางลาด 

“โอๆๆ มาแล้วๆ เหนื่อยหน่อยนะครับ สารวัตรโองาวาระ” ผู้ที่

ออกมาต้อนรบัผมคอืคณุยาคาตะ เดน็โซ เจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้ เขาเป็น 

สุภาพบุรุษที่ตัวอ้วนพอประมาณและชราพอสมควร ทั้งยังมีฐานะร�่ารวย 

เป็นอนัดบัต้นๆ ในย่านนี้ เขาจ่ายภาษเีพยีบเลยด้วย จงึถอืเป็นสปอนเซอร์

ที่ดสี�าหรบัข้าราชการอย่างพวกเรา

“คฤหาสน์โอ่อ่าจังนะครับ” ผมกล่าวจากใจจริงครึ่งหนึ่ง เยินยอ

อกีครึ่งหนึ่ง

“ไม่ถงึขนาดนั้นหรอก เชญิตามสบายนะครบั” คณุยาคาตะกล่าว 

ก่อนเดนิไปหาแขกคนต่อไปที่มาถงึ

วนันี้เป็นวนัฉลองการสร้างคฤหาสน์เสรจ็สิ้น คณุยาคาตะมบ้ีานหรู 

ในเขตเมืองอยู ่แล้ว แต่สุดสัปดาห์อยากใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติ

แวดล้อมก็เลยมาสร้างบ้านอีกหลังที่นี่ คนมีเงินก็มักจะท�าอะไรต่างจาก 

คนธรรมดาแบบนี้แหละ

ที่จริงคนได้รับเชิญมาวันนี้คือสารวัตรใหญ่ ทว่าอาการเจ็บสะโพก

เรื้อรังดันก�าเริบก่อนวันงานพอดี และผมก็บังเอิญออกเวรวันนี้ จึงได้รับ

มอบหมายให้มาแทน

มีการเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ยืนกินในโถงจัดเลี้ยงอันกว้างขวาง 

เท่าที่นบัคร่าวๆ ผูเ้ข้าร่วมคงมปีระมาณหลายสบิคนได้ มแีต่คนที่เคยมข่ีาว

ลงหนงัสอืพมิพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยสกัครั้งทั้งนั้น

ผมคิดจะถือโอกาสกินของที่ปกติยากจะได้กินให้หน�าใจ ระหว่าง

ขยันขันแข็งกับการตักอาหารใส่จานจนพูน มีเสียงทักทายดังมาจาก 

ข้างหลงั “สวสัดคีรบั สารวตัรโองาวาระ”

ผมสะดุ้งหันไปมอง ชายผมกระเซอะกระเซิงในชุดสูทยับย่นมอง

ผมจากหลงัแว่นตากลม เขาคอืเทงกะอจิ ิไดโกโร่ ตวัเอกของนยิายเรื่องนี้
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“โอ๊ะ นาย” ผมท�าตาโต อ้าปากหวอ “นายเองก็ได้รับเชิญมา 

เหมอืนกนัหรอื”

“ใช่ครบั เพราะชื่อเสยีงของผมเริ่มเป็นที่รู้จกับ้างแล้ว” จมกูของเขา

กระตกุ อยู่ในเคหสถานแท้ๆ แต่เขายงัควงไม้เท้าที่เป็นของโบราณไม่เลกิ

“เฮอะ ท�าเป็นอวดด ีแค่เผอญิไขคดไีด้สองสามครั้งเองไม่ใช่รไึง ฉนัสู้ 

ลกูฟลกุของมอืสมคัรเล่นไม่ไหวจรงิๆ” ผมพูดจาดถูกูนกัสบืเช่นเคย เพราะ

ต้องแสดงท่าทเีช่นนี้ตามบทของสารวตัรที่เป็นตวัประกอบ

“เรื่องนั้นช่างมันก่อน” จู่ๆ เทงกะอิจิก็ลดเสียงพูดและกระซิบ 

ใส่หูผม “คณุเหน็เส้นทางตอนมาที่นี่แล้วคดิยงัไงบ้าง” น�้าเสยีงหลดุจาก

บทบาทของตวัเอง

“ถนนเส้นเลก็มาก” ผมถอยออกจากโลกของนยิายและเหยยีดยิ้ม

แบบมนียัแอบแฝงบ้าง “อกีเดี๋ยวคงจมอยู่ใต้หมิะ”

“ผมเหน็ด้วย” เขาพยกัหน้าหงกึๆ

“อกีไม่นานหมิะคงเริ่มตก แถมยงัตกหนกัเหลอืเชื่อ ผมเดาวา่อย่าง

นั้น”

“แล้วกท็�าให้สญัจรไม่ได้สนิะ”

“สายโทรศพัท์คงถูกตดัด้วย”

“พอเป็นแบบนั้น คฤหาสน์หลังนี้ก็จะถูกปิดกั้นเพราะหิมะ ไม่

สามารถตดิต่อกบัภายนอกได้”

“ท่าทางคดคีรั้งนี้จะเข้าแพทเทริ์นนั้น”

“น่าจะใช่ นักเขียนคนนี้ชอบแพทเทิร์นนั้นเป็นที่สุด แต่ถึงจะพูด

อย่างนั้น” ผมหนัมองในห้องโถง “ตวัละครไม่เยอะเกนิไปหน่อยหรอื”

“ในจุดนั้นคงไม่ต้องเป็นห่วง เพราะใช่ว่าทุกคนจะพักค้างคืนที่นี่ 

คาดว่าคงกลบักนัเกอืบหมด แล้วเหลอืแค่เจด็แปดคน”

“ถ้าเป็นงั้นกด็”ี

“ไม่ผิดจากนั้นหรอกครับ ถ้าค�านึงถึงความสามารถของนักเขียน



- 48 -

บทที่	3

คนนี้ ขืนตัวละครเพิ่มมากไปกว่านั้น เขาจะเขียนให้คนอ่านแยกตัวละคร

ออกไม่ได้แล้ว”

“อย่างนี้นี่เอง” ผมยอมรบัค�าอธบิายที่มฟีังดูน่าเชื่อถอื

ในไม่ช้าค�ากล่าวทกัทายของคณุยาคาตะกเ็ริ่มขึ้น หลายคนที่สนทิ

กับเขาเอ่ยค�าอวยพรด้วย หลังจากนั้นงานก็ครึกครื้นไปกับการเล่นเกม 

และการแสดงต่างๆ เวลาไหลผ่านไปในชั่วอดึใจ

พอกลางคืน หิมะก็ตกลงมาตามที่เทงกะอิจิท�านายไว้ หรือพูด 

ให้ถูกคือตามแพทเทิร์นของนิยายแนวนี้นั่นเอง มิหน�าซ�้าแขกส่วนใหญ่ 

ยังเริ่มกลับบ้านกันดังคาด นอกจากคนรับใช้สองคนก็เหลือเพียงเแค่ 

คณุยาคาตะเจ้าของบ้าน ภรรยาที่ชื่ออายาโกะ และแขกอกีห้ารวมผมกบั

เทงกะอจิิ

พวกเราเดินออกจากโถงจัดเลี้ยงและได้รับการน�าทางไปเรือนแยก 

ที่เชื่อมด้วยระเบียงทางเดิน ที่นั่นมีห้องนั่งเล่นไว้ให้พักผ่อนหย่อนใจ 

ได้ตามสบาย พวกเราดื่มสุรากันต่อ มีการเสิร์ฟเหล้าราคาแพงแบบ 

ไม่บนัยะบนัยงั แพงระดบัที่ว่าถ้าพลาดโอกาสนี้คงไม่ได้ดื่มอกีเลยชั่วชวีติ 

ไหนๆ แล้วผมไม่คดิจะเกรงใจสกัเท่าไร แขกคนอื่นๆ กก็�าลงัดื่มสรุาหายาก

และสุราชื่อดังที่คุณยาคาตะน�ามากันไม่หยุดปาก เวลาอยู่กันหลายคน 

มักจะมีสักคนที่ไม่ดื่มเหล้า แต่คืนนี้ท่าทางทุกคนเป็นนักดื่มกันหมด  

เทงกะอจิเิองกเ็ถอะ เหน็นั่งหน้านิ่ง แต่สปีดการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็

จังหวะที่ขวดบรั่นดีกับสก็อตเริ่มว่างเปล่าไปหลายขวด มีเสียง

โทรศพัท์ดงัขึ้น คณุยาคาตะรบัสาย

หลังสนทนากับอีกฝ่ายสั้นๆ แล้ววางสาย เขามองมาทางนี้ด้วย 

สหีน้าอมึครมึ

“มเีรื่องล�าบากนดิหน่อย”

“เกดิอะไรขึ้นหรอื” ผมถาม

“ใช่ครับ เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุระเบิดที่ถนนบนภูเขา ท�าให้ดินถล่ม 

ลงมา ตอนนี้เลยใช้เส้นทางไม่ได้”
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“อ่าฮะ…” ผมเผลอหนัไปมองเทงกะอจิ ิรู้เลยว่าเขากลั้นหวัเราะ ผม

กระแอมไอ เบนสายตากลบัไปทางคณุยาคาตะ 

“แปลกดนีะที่เกดิอบุตัเิหตรุะเบดิ”

“ครบั แต่ต่อให้อยากตรวจสอบหาสาเหต ุหมิะกต็กหนกัขนาดนี้…

ที่ส�าคญัที่สดุคอืต้องแก้ไขให้ถนนกลบัมาใช้สญัจรได้ก่อน”

“ต้องใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนกไ็ม่รู้” โอโคช ิ คาซโุอะ หนึ่งในแขก

ที่มาร่วมงานเอ่ยถาม ได้ยินว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของคุณยาคาตะ 

ฐานะการเงนิน่าจะด ีแต่ไม่แน่ใจว่าท�างานอะไร

“เหน็ว่าถ้าหมิะหยดุตกกจ็ะซ่อมแซมได้ทนัท ีแต่คงใช้เวลาพรุง่นี้ทั้ง

วนั” คณุยาคาตะตอบ ก่อนบอกทกุคนอย่างนุ่มนวล “ไม่ต้องห่วงนะครบั 

เรามสีิ่งอ�านวยความสะดวกให้ทกุท่านพกัค้างคนืได้ราวหนึ่งสปัดาห์ ฉะนั้น

ถอืโอกาสนี้ใช้เวลาอยู่ที่นี่กนัตามสบายได้เลย”

พวกแขกที่มาร่วมงานค้อมศรีษะให้พร้อมกบักล่าวขอบคณุ

หลงัจากนี้พวกเรายงัดื่มกนัต่อในห้องนั่งเล่น คณุยาคาตะคงตั้งใจจะ 

ช่วยให้ผมได้หน้า จงึขอให้เล่าคดทีี่ผมเคยคลี่คลายจนถงึปัจจบุนั ค�าขอนั้น 

ท�าให้รู้สกึรื่นรมย์เหมอืนกนั ผมจงึอธบิายคร่าวๆ เกี่ยวกบั ‘คดฆีาตกรรม

ตระกูลคาเบะงาม’ิ ‘คดสีงัหารด้วยค�าสาปที่หมู่บ้านนามะคบุ’ิ และ ‘คดี

ศพหายบนเกาะร้าง’ แท้ที่จริงเป็นความดีความชอบของนักสืบเทงกะอิจิ

ทั้งหมด แต่ผมแสร้งลมืไปก่อน เจ้าตวักท็�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้อยู่ข้างผมเช่นกนั

พอผมเล่าไปได้ประมาณหนึ่ง โอโคช ิคาซโุอะกล็กุขึ้นยนื “เอ่อ…” 

เขาละล้าละลงั ตาล่อกแล่กไปมา สงสยัปวดฉี่ แต่อาคารนี้เป็นคนละที่กบั

โถงจดัเลี้ยง เขาคงไม่รู้ว่าห้องน�้าอยู่ไหน

“ห้องน�้าอยูท่างนี้ครบั เดี๋ยวผมพาไปเอง” คณุยาคาตะลกุอย่างว่องไว 

พาโอโคชิเดินออกจากห้องนั่งเล่น ตอนคนอื่นๆ ลุกไปเข้าห้องน�้า เขาให้

สาวใช้เป็นคนน�าทางแท้ๆ เรยีกว่าเอาใจใส่โอโคชมิากทเีดยีว ผมคดิในใจ

“อากาศชกัหนาวขึ้นมานดิๆ แล้วนะคะ” คณุนายอายาโกะพูด
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“ข้างนอกนั้นคงหิมะตกหนักน่าดู” ฮานาโอกะ หนึ่งในแขกที่มา 

ร่วมงานเอ่ย จมูกของเขากลมเหมือนขนมดังโงะ “แต่ที่นี่ไม่มีหน้าต่าง 

กเ็ลยไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยงัไง”

ไม่กี่นาทีคุณยาคาตะก็กลับมา จากนั้นสั่งสาวใช้ว่า “เหล้าเริ่ม 

เหลอืน้อยแล้ว ไปหยบิมาเพิ่มอกีเยอะๆ เลย”

“ไม่ต้องหรอกครับ ผมดื่มพอแล้ว” นักธุรกิจหนุ่มที่ชื่ออาชิโมโตะ

โบกมอื “ชกัเมานดิๆ”

“พูดอะไรอย่างนั้น ยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆ” คุณยาคาตะรินบรั่นดี 

ใส่แก้วของเขาเพิ่ม เจ้าตวัคงไม่ได้รงัเกยีจ แม้พูดว่า เฮ้อ ล�าบากใจจงั แต่ก็ 

ยกแก้วดื่มอย่างดใีจ

พวกเราดื่มกนัอกีประมาณหนึ่งชั่วโมง ฮานาโอกะที่ก�าลงัจะไปเข้า

ห้องน�้าหนักลบัมามองกลางคนั “อ้าว คณุโอโคชไิปไหนแล้วเนี่ย”

“จะว่าไป” สาวใช้ท�าหน้าวิตกมองทุกคน “หลังไปห้องน�้าเมื่อกี้ก็

ไม่กลบัมาอกีเลยค่ะ”

“คงไปพกัที่ห้องแล้วละมั้ง ไม่ต้องกงัวลไปหรอก” คณุยาคาตะกล่าว 

แล้วมองนาฬิกาบนผนัง “เอ แต่ไปดูสักหน่อยว่าเป็นไงบ้างก็น่าจะด ี

เธอไปดูที่ห้องคณุโอโคชหิน่อยส”ิ เขาสั่งสาวใช้

“คงเมาแอ๋นั่นละครบั เพราะเขาเล่นดื่มอึ้กๆๆ ไม่ดูขดีจ�ากดัตวัเอง

เลย” อาชโิมโตะที่ใกล้เมาหนกัเตม็ทพีูดโดยไม่มองตวัเอง

สาวใช้พุ่งตวัเข้ามาในห้องนั่งเล่น “คณุโอโคชไิม่อยู่ในห้องค่ะ”

“ว่าไงนะ” คณุยาคาตะเด้งตวัขึ้นจากเก้าอี้หลายเซนตเิมตร “เอาละ 

งั้นเราหาให้ทั่วคฤหาสน์ดกีว่า”

“ผมช่วยครบั” ผมลกุตาม

“ผมด้วย” เทงกะอจิเิอ่ย

ท้ายที่สดุทกุคนกม็าช่วยกนัตามหา กระนั้นกไ็ม่เจอโอโคช ิผมลอง

เดนิผ่านโถงหน้าของอาคารออกไปข้างหน้า หมิะหยดุตกแล้ว ทว่าในสวน
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ขาวโพลน ไม่มรีอยเท้าแม้แต่รอยเดยีว

พอรู้สกึตวัอกีท ีนกัสบืเทงกะอจิกิม็าอยู่ข้างๆ ผมแล้ว เขานั่งยองๆ 

เอามอืสมัผสัหมิะในสวน

“ท�าอะไรอยู่น่ะ”

“กน็ดิหน่อย” เขาลกุขึ้น หลงัจากดูให้แน่ใจว่ารอบบรเิวณไม่มใีคร 

เขากพ็ูดเสยีงค่อย “ดูเหมอืนจะเกดิคดขีึ้นแล้วนะครบั”

ผมพยกัหน้าพร้อมครางดงัอมื “ดจูากจงัหวะเวลากก็ะอยูแ่ล้วเชยีว

ว่าอกีไม่นาน มแีต่ฉากดื่มเหล้าจนผู้อ่านเริ่มเบื่อพอดเีลยด้วย”

“คราวนี้จะใช้ทริกแบบไหนกันนะ ให้หาตัวคนร้าย หรือว่าเกิด

อาชญากรรมที่เป็นไปไม่ได้”

“หรอืไม่กห็้องปิดตาย” ผมเจตนาพูดขี้แกล้ง

เป็นดังที่คิด เทงกะอิจิเบะหน้าจะร้องไห้ “ช่วยเว้นเรื่องนั้นเรื่อง

เดยีวพอ…”

ตอนนั้นเองที่ได้ยนิเสยีงคณุยาคาตะ “สารวตัร สารวตัรโองาวาระ

อยู่ที่ไหน”

“ครับ จะไปเดี๋ยวนี้” ผมกลับมาท�าหน้าเคร่งขรึมเหมือนเคยแล้ว

เดนิเข้าคฤหาสน์

พอคณุยาคาตะเหน็ผมกก็วกัมอืเรยีก “ช่วยมาทางนี้ทคีรบั”

เขาน�าทางผมไปห้องที่คล้ายห้องเกบ็ของ แต่พอเปิดไฟกพ็บว่ามนั

กว้างขวางจนน่าตกใจ หน�าซ�้าพอเหน็สิ่งที่วางอยูใ่นนั้น ผมกย็ิ่งเบกิตาโพลง

“มกีระเช้าลอยฟ้าอยู่ในนั้น”

“ท�าไมกระเช้าลอยฟ้ามาอยู่ในที่แบบนี้ได้”

ผมถามคณุยาคาตะ

“ถ้านั่งเจ้านี่ก็จะขึ้นไปถึงภูเขาด้านหลังได้ ผมสร้างกระท่อมที่ 

เป็นจุดชมวิวในตัวไว้ข้างบนด้วย ตั้งใจว่าหน้าร้อนจะดื่มเบียร์พร้อมกับ 

ชมววิข้างล่าง”

“อ่าฮะ วธิคีดิต่างกนัจรงิๆ ด้วยแฮะ”
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“แล้วกระเช้าลอยฟ้านี่มนัท�าไมหรอืครบั” เทงกะอจิติั้งค�าถาม

“อ้อ อนัที่จรงิผมพบร่องรอยว่ามคีนใช้งาน เลยคดิว่าคณุโอโคชอิาจ

นั่งมนัขึ้นไปข้างบน”

“อมื” ผมคราง “ดลีะ งั้นพวกเราลองนั่งขึ้นไปบ้างดกีว่า”

ผม เทงกะอิจิ คุณยาคาตะ และแขกอีกสองคนก้าวขึ้นกระเช้า

ลอยฟ้า เหลอืทิ้งไว้เพยีงคณุนายอายาโกะกบัสาวใช้

“โอ้โฮ ชนัมากเลย” อาชโิมโตะมองนอกหน้าต่าง อทุานด้วยความ

ชื่นชม “แบบนี้คงเดนิขึ้นไม่ไหว”

“คุณโอโคชิก็ช่างบ้าระห�่า หิมะตกหนักขนาดนี้ ยังจะขึ้นไปที่ 

จดุชมววิอกี” ฮานาโอกะพูดสบายๆ

“คณุโอโคชไิม่ได้นั่งกระเช้าคนเดยีวหรอกครบั” เทงกะอจิบิอก “ไม่

อย่างนั้นกระเช้าลอยฟ้าต้องไปหยดุอยู่ข้างบนแล้ว”

ทกุคนพยกัหน้าอย่างถงึบางอ้อ

กระเช้าลอยฟ้าใช้เวลาราวสิบห้านาทีเดินทางถึงกระท่อมด้านบน 

พวกเราออกจากกระท่อมและหาดูรอบๆ ที่นี่ต่างจากข้างล่าง เกล็ดหิมะ

ตกลงมาไม่ลมืหูลมืตา

เริ่มค้นหาได้ประมาณสิบนาทีก็พบร่างไร้วิญญาณของโอโคช ิ 

เขาล้มอยูข้่างกระท่อมนี่เอง แต่จมอยูใ่นหมิะจนพวกเรามองไม่เหน็ โอโคชิ 

ถูกฟาดที่ด้านหลงัศรีษะ

เหตุฆาตกรรมในบ้านพักตากอากาศที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนภูเขานั้น 

พบเหน็ได้เนอืงๆ ในโลกของนยิายลกึลบัซ่อนเงื่อน นยิายชดุเทงกะอจิเิรื่องนี้ 

ก็มีหลายตอนที่เป็นแบบนั้น ไม่ผิดแน่เพราะตัวละครอย่างผมพูดเองเลย 

แน่นอน สาเหตทุี่มคีนเขยีนกเ็พราะมนีกัอ่านที่ชื่นชอบผลงานแนวนี้

แต่อาจจ�าเป็นต้องตั้งข้อแม้ว่าเป็นที่ชื่นชอบเฉพาะในประเทศญี่ปุน่ 

นกัวจิารณ์กล่าวว่า โลกฝั่งตะวนัตกในปัจจบุนัไม่มผีลงานท�านองนี้อยู่เลย 
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คนที่ยินดีกับการอ่านนิยายแบบนี้มีเพียงชาวญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เอาเถอะ 

ญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมของตัวเอง ถึงสนุกกับสิ่งที่คนยุโรปกับคนอเมริกัน

ไม่โปรดปราน ก็คงไม่ได้หมายความว่านักอ่านชาวญี่ปุ่นอ่อนหัดหรือ 

ด้อยกว่า นกัเขยีนที่อยากเขยีนกเ็ขยีนไป ผู้อ่านที่อยากอ่านกอ็่านไป ไม่มี

ปัญหาหรอก

เพยีงแต่…ผมขอพูดในฐานะที่เป็นตวัละครสกัหน่อยกแ็ล้วกนั

ช่วยพลิกแพลงอีกนิดไม่ได้หรือ เอาแต่เขียนถึงบ้านบนภูเขาที่ 

โดดเดี่ยวท่ามกลางหิมะตกหนัก หรือไม่ก็บ้านพักตากอากาศบนเกาะ 

ที่ตัดขาดจากภายนอกเพราะพายุเข้าอยู่นั่นแหละ คนอ่านน่าจะเบื่อกัน 

หมดแล้วขนาดตวัละครยงัชกัเซง็เลย

ว่าแต่มเีหตผุลอะไรให้ต้องแยกเวทอีอกจากโลกภายนอกกนัแน ่ถ้า

ไม่ท�าให้มนัโดดเดี่ยวแล้วจะแย่ตรงไหน

“อนัดบัแรก มขี้อดตีรงสามารถจ�ากดัตวัผู้ต้องสงสยัได้” เทงกะอจิิ 

พูดแทรกเพราะได้ยินผมร�าพึงอยู่ข้างๆ “เมื่อขจัดความเป็นไปได้ว่าเป็น

ฝีมือของคนนอก จะยิ่งน�าเสนอต่อคนอ่านได้อย่างชัดเจนขึ้นกว่าเดิมว่า 

มนัคอือาชญากรรมที่เป็นไปไม่ได้ ในกรณนีี้กเ็ข้าข่าย คณุโอโคชถิกูฆ่าตาย 

บนยอดเขาทั้งที่ทกุคนอยูใ่นห้องนั่งเล่น แต่ผูต้้องสงสยักเ็ป็นคนอื่นไปไม่ได้ 

อ้อ แล้วปรศินากจ็ะยิ่งล�้าลกึขึ้นด้วย คงเรยีกได้ว่าเป็นเหตผุลของฝ่ังผูแ้ต่ง”

“ข้อดมีแีค่นั้นหรอื”

“ยงัมอีกีเยอะครบั ยกตวัอย่างเช่น อนันี้ผมพดูจากสถานะของตวัเอง

นะ” เทงกะอจิเิกาข้างจมกู “บทนกัสบืมเีสน่ห์ตรงที่สามารถต่อสู้ได้คนเดยีว 

ถ้าต�ารวจเข้ามามีส่วนร่วม การสืบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือ

กลยทุธ์คลื่นมนษุย์จะท�าลายบรรยากาศของเกมประลองปัญญา หากแยก

ที่เกดิเหตใุห้โดดเดี่ยวจากสงัคม มนักจ็ะกลายเป็นศกึระหว่างคนร้ายปะทะ

ยอดนกัสบือย่างเตม็รูปแบบ”



- 54 -

บทที่	3

ผมจ้องหน้าเทงกะอิจิเขม็งเพราะหาได้ยากที่ใครจะพูดจากปาก 

ตวัเองว่าตนคอืยอดนกัสบื แต่เจ้าหมอนี่คงเข้าใจผดิ ถงึได้ผงกศรีษะหงกึๆ 

หลายครั้ง

“ข้อดสี�าหรบัฝ่ังคนร้ายกม็องข้ามไม่ได้เหมอืนกนั ถ้าเวทใีนท้องเรื่อง 

ตัดขาดจากโลกภายนอก ต�ารวจก็จะแทรกแซงไม่ได้ และผู้เกี่ยวข้องก ็

หนีไปไหนไม่ได้ด้วย ฉะนั้นคนร้ายจึงสามารถลงมือฆาตกรรมไปเรื่อยๆ  

ถ้าต้องการ จะฆ่าให้หมดทกุคนแล้วตวัเองตายตามกย็งัได้ ในผลงานชื่อดงั 

กม็แีพทเทริ์นนี้ให้เหน็”

“งั้นถ้าตั้งใจฆ่าแค่คนเดยีว กไ็ม่จ�าเป็นต้องแยกเวทอีอกมาสนิะ”

“ใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไปครบั อาจขึ้นกบัทรกิที่ใช้ด้วย”

“อย่างนี้นี่เอง เรื่องข้อด ีฉนัเข้าใจชดัแล้ว แต่ข้อเสยีกม็เีหมอืนกนั 

ในแง่ของคนร้าย ยิ่งมีผู้ต้องสงสัยเยอะก็น่าจะยิ่งดี การก่ออาชญากรรม 

ในสถานการณ์ที่มผีู้เกี่ยวข้องจ�านวนจ�ากดัน่ะ คดิยงัไงกผ็ดิธรรมชาต”ิ

“ที่พูดมากจ็รงิ” เทงกะอจิทิ�าหน้ามุ่ย

“เรื่องของเรื่องคือ ท�าไมคนร้ายเลือกสถานที่แบบนี้ ฉันสงสัย 

ทกุครั้งที่อ่านเจอ ‘คฤหาสน์’ สู้ฆ่าคนที่เดนิผ่านไปผ่านมาในเมอืง โอกาส

ถูกจบัได้ยงัจะต�่ากว่ากนัเยอะ”

“อมื” นกัสบืกอดอก “ถ้าให้พูดคอืแบบนี้มนัโจ่งแจ้งเกนิไป”

“คงอย่างนั้น ฉนัถงึได้เกลยีดเรื่องแนวนี้ไงล่ะ ทกุอย่างผดิธรรมชาต ิ

มคีนเรยีกว่าเป็นโลกเสมอืนที่ถูกแต่งขึ้นด้วยซ�้า”

“เอ แต่คราวนี้ไม่เป็นไรหรอกครบั” เทงกะอจิกิล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจ 

“คดนีี้น่าจะคลายความไม่พอใจของสารวตัรได้”

“งั้นหรอื ถ้าเป็นอย่างนั้นกด็”ี

“ไม่ต้องห่วงๆ เอ้อ รอดูกแ็ล้วกนัครบั” นกัสบืเดนิจากไปพร้อมกบั 

เสยีงหวัเราะลั่น
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ในโลกของนยิาย ผมสอบปากค�าไปทลีะคน ผลลพัธ์ช่วยให้เข้าใจ

ตามนี้

- อาชโิมโตะตดิหนี้โอโคช ิและอกีฝ่ายกก็ดดนัให้คนืเงนิ

- ฮานาโอกะรกัภรรยาของโอโคชิ

- สามภีรรยายาคาตะเป็นคนดี

- พวกคนรบัใช้เพิ่งเคยเจอโอโคชเิป็นครั้งแรก

จากข้อมลูข้างต้น ผมตดัสนิใจว่าจะสงสยัอาชโิมโตะกบัฮานาโอกะ 

แน่นอน ในใจคดิว่าสองคนนี้ไม่มทีางเป็นคนร้าย แต่การโวยวายว่าสงสยั

สองคนนี้คอืบทของผมในซรีสี์นกัสบืเทงกะอจิ ิมนักเ็ลยช่วยไม่ได้

“อืม กลุ้มเลย” เช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดคดี ผมนั่งเกาศีรษะบนเก้าอี้

โซฟาในห้องนั่งเล่น “คดีนี้ซับซ้อนเกินความสามารถของเราจริงๆ” พูด

ประโยคเดมิๆ

คุณยาคาตะปรากฏตัวมาในเวลานั้น “แม้แต่สารวัตรก็ไม่ไหวหรือ

ครบั”

“เฮ้อ น่าละอายใจ” ผมท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด

“จ�ากดัวงผู้ต้องสงสยัได้แล้ว แต่ไม่รู้วธิสีงัหาร ตอนนั้นไม่มใีครลกุ

จากที่นั่งไปนานๆ สกัคน ต่อให้ใช้กระเช้าลอยฟ้า การขึ้นไปถงึยอดเขาก็

ต้องใช้เวลาสบิห้านาทตี่อหนึ่งเที่ยว”

“คดิได้ไหมว่าเป็นการฆ่าตวัตาย”

“เป็นไปไม่ได้หรอกครบั ไม่เคยได้ยนิมาก่อนว่ามวีธิฆี่าตวัตายด้วย

การฟาดหลงัศรีษะตวัเองด้วย”

“อบุตัเิหตลุ่ะ”

“อบุตัเิหตหุรอื…” ผมครวญครางอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนตอบว่า “อมื อาจ

เป็นได้ คณุโอโคชกิ�าลงัเมา เลยขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพราะเล่นพเิรนทร์ด้วย

ส่วนหนึ่ง จังหวะที่ก้าวลงกระท่อมข้างบน หัวอาจกระแทกถูกบางอย่าง

ด้วยสาเหตบุางประการ แล้วกไ็ปโดนสวติช์ของกระเช้าลอยฟ้าด้วยสาเหต ุ

บางประการ มนัเลยเคลื่อนลงมาจนถงึข้างล่างในสภาพว่างเปล่า…”
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วล ี‘ด้วยสาเหตบุางประการ’ ช่วยอ�านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจตวัประกอบแบบผมเป็นอย่างยิ่ง

“ดลีะ จรงิด้วย ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน” ผมปรบมอืเข้าหากนั  

“คณุยาคาตะ เหตกุารณ์นั้นเป็นอบุตัเิหต ุคดิได้ทางนั้นทางเดยีว”

ตอนนั้นเองที่เทงกะอิจิโผล่เข้าประตูห้องนั่งเล่นมา “ทุกท่าน  

ช่วยมารวมตวักนัหน่อยครบั”

“ท�าไมหรอื”

“เกดิอะไรขึ้น”

ทุกคนเข้าไปนั่งรอบเทงกะอิจิเป็นรูปพัดประหนึ่งตกลงกันมาล่วง

หน้า

“อ้าว อ้าว ยงัไงเนี่ย” ผมเบ้ปากแล้วตะโกน “นายคดิจะท�าอะไร

กนัแน่”

นกัสบืมองมาพร้อมกบัยิ้มกว้าง

“แน่นอนว่าจะไขปรศินา ผมรู้ตวัคนร้ายที่สงัหารคณุโอโคชแิล้ว”

“สงัหารเรอะ ห”ึ ผมหวัเราะขึ้นจมูก “มนัเป็นอบุตัเิหต ุเพิ่งแน่ชดั

เมื่อกี้นี้เอง”

“ไม่หรอกครบัสารวตัร ฆาตกรรมต่างหาก” เขากวาดตามองทกุคน 

“และแน่นอนว่าคนร้ายอยู่ในบรรดานี้”

มเีสยีงร้องเอะอะ

“ใครกนั” ฮานาโอกะถาม

“ใครครบั” อาชโิมโตะเอาบ้าง

คณุยาคาตะกเ็อ่ยถามตามทกุคน “คณุว่าใครเป็นคนฆ่าคณุโอโคช”ิ

หลงัจากสูดหายใจลกึๆ หนึ่งครั้ง เทงกะอจิกิค็่อยๆ หนัหน้าไปทาง

คณุยาคาตะ ดวงตาเบื้องหลงัแว่นกลมเป็นประกายวาบ

“คนร้ายกค็อืคณุ คณุยาคาตะ”

“เอ๋!” ทุกคนนอกจากยาคาตะพากันตกอกตกใจ ต่อจากนั้นก ็

จบัจ้องไปที่ยาคาตะ
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เจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้แน่นิ่งไม่ไหวตงิอยูพ่กัหนึ่ง แต่แล้วกห็นัไปหา

นกัสบืในสภาพที่หายใจแรงจนหน้าอกกระเพื่อม “หมายความว่ายงัไงครบั 

ทกุคนกเ็หน็อยู่แล้วว่า ตอนนั้นผมอยู่ในห้องนั่งเล่น”

“นั่นน่ะส ิเทงกะอจิคิงุ” ผมกเ็ข้าข้างคณุยาคาตะ “เขาไม่มเีวลาไป

ฆ่าคณุโอโคชไิด้อยู่แล้ว”

“เอาละ มนัเป็นอย่างนั้นแน่หรอื” กระนั้นนกัสบืเทงกะอจิกิพ็ดูด้วย

ความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม “สารวัตรโองาวาระก็จ�าได้ใช่ไหมครับว่า คนที่ม ี

ปฏสิมัพนัธ์กบัคณุโอโคชเิป็นคนสดุท้ายคอืคณุยาคาตะ จ�าได้ว่าคณุน�าทาง

เขาไปห้องน�้าสนิะ”

“ไร้สาระ ผมอยู่กบัเขาแค่สองสามนาทเีอง” คณุยาคาตะยิ้มเจื่อน

“ถ้ามีเวลาสักสองสามนาที” นักสืบเอ่ย “ก็สามารถเอาอะไรฟาด

หลงัศรีษะคนอื่นได้”

“ฆ่าได้กจ็รงิ แต่ย้ายศพขึ้นไปบนยอดเขาไม่ทนัอยู่แล้ว” ผมแย้ง

แต่เทงกะอจิเิหยยีดยิ้ม “ท�าได้ส”ิ

“บ้าน่า”

“เป็นความจรงิครบั ถ้าคดิว่าผมโกหกกต็ามผมมา”

เขาหมุนตัวเปลี่ยนองศาแล้วเริ่มเดิน ผมไล่ตามเขาไป แน่นอน  

คนอื่นๆ กต็ามผมมาเหมอืนกนั

นกัสบืเดนิไปตามทางเดนิ ดูจากทศิทางน่าจะมุง่หน้าไปห้องน�้า ทว่า

เขากลบัเดนิผ่านห้องน�้าไปจนถงึสดุระเบยีงทางเดนิ ตรงนั้นมปีระตอูกีบาน

“เอาละ ทนีี้มาดูกนัเลย” เทงกะอจิเิปิดประตู 

พวกผู้ชายอทุานด้วยความประหลาดใจ ไม่แปลกหรอก ด้านนอก

ประตูคือทางลาดลงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ลมหนาวปนหิมะพัดเข้ามา 

ดงัหวดีหววิ

“ที่นี่มนั…ยะ ยอดเขาไม่ใช่หรอื” ฮานาโอกะพูดตะกกุตะกกั 



- 58 -

บทที่	3

“ถกูต้อง” นกัสบืเอ่ย “พวกเรา ไม่ส ิเรอืนแยกหลงันี้ขึ้นมาถงึยอดเขา 

ระหว่างที่พวกเราไม่รู้เรื่องรู้ราว คฤหาสน์หลงันี้มกีลไกแบบที่ว่าอยู่”

“ตกลงมนัยงัไงกนัแน่ อธบิายท”ี ผมบอกเขา

“กลไกกง็่ายๆ ตกึแยกหลงันี้ทั้งหลงัคอืกระเช้าลอยฟ้าขนาดมหมึา 

แต่อัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ช้ามาก เที่ยวหนึ่งน่าจะใช้เวลากว่า 

หนึ่งชั่วโมง ดงันั้นคนที่อยู่ข้างในจงึไม่รู้สกึว่ามนัก�าลงัเคลื่อนที่”

“เมื่อคนืมนักข็ึ้นมาถงึยอดเขาแบบนี้หรอื” ฮานาโอกะถาม

“ใช่ครับ ตอนที่อยู่บนนี้ คุณยาคาตะเอาอาวุธฟาดหัวคุณโอโคชิ

จนถึงแก่ความตาย แล้วผลักเขาตกจากทางออกฉุกเฉิน จากนั้นสั่งการ

ให้คฤหาสน์กลบัลงไปสู่ต�าแหน่งเดมิ ระหว่างนั้นถ้าพวกเรารู้สกึตวั มนัจะ

กลายเป็นเรื่องยุ่ง เขาจงึเชญิชวนพวกเราดื่มเหล้าในห้องนั่งเล่นต่อ เพราะ

คณุยาคาตะกลวัเป็นที่สดุว่า พวกเราจะกลบัห้องแล้วมองไปนอกหนา้ต่าง

ขณะที่คฤหาสน์ยังเคลื่อนที่ ตอนที่ทุกคนเกือบแตกตื่นเรื่องคุณโอโคช ิ

ไปห้องน�้าและไม่กลับมาอีกเลย คุณยาคาตะท�าทีบอกทุกคนว่าไม่ต้อง

เป็นห่วง คงเพราะกังวลว่าคฤหาสน์อาจยังไม่กลับสู่ต�าแหน่งเดิม แต่พอ 

ดูนาฬิกากร็ู้ว่าเวลาผ่านไปพอสมควรแล้ว จงึเริ่มโวยวายให้เป็นเรื่องใหญ่

ทันที ว่าไงครับ คุณยาคาตะ ข้อสันนิษฐานของผมมีตรงไหนผิดพลาด

หรอืเปล่า”

ทว่ายาคาตะไม่ตอบอะไรเลย เขายนืตวัเกรง็ราวกบัถูกแช่แขง็

“ท�าไมนายรู้เรื่องนั้น” กลายเป็นผมที่ถามเทงกะอจิิ

เขายิ้มแป้น “ระหว่างตามหาคุณโอโคชิ ผมออกไปที่สวนพร้อม

สารวตัรใช่ไหมล่ะ ตอนนั้นยงัคดิอยูว่่าแปลก เพราะหมิะที่ตดิอยูต่ามอาคาร

หลงันี้กบัหมิะที่สมุอยูใ่นสวนคณุภาพแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ อย่างกบัว่ามี

เฉพาะตวัอาคารที่ไปอยู่บนที่สูงมา”

“แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปเฉพาะตัวอาคารจริงๆ น่ะหรือ อืม ไม่ไหว 
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ท่าทางคราวนี้ฉันจะแพ้นายแฮะ” ผมพูดประโยคประจ�าตัวและสรรเสริญ

ผู้รบับทนกัสบื

คณุยาคาตะพลนัทรดุลงไปคกุเข่ากบัพื้น

“ตรงตามที่คุณบอกทุกอย่าง ผมเคยเป็นขโมยมาก่อน แล้วน�า

เงินที่ได้จากตอนนั้นมาเป็นทุนสร้างฐานะในปัจจุบันให้ตัวเอง แต่โอโคช ิ

ที่เคยเป็นเพื่อนพ้องหวัขโมยเอาเรื่องสมยันั้นมาขูเ่รยีกเงนิจากผม ผมให้เขา

ไปหลายสบิล้านเยนแล้ว ปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปต้องแย่แน่ กเ็ลยคดิจะฆ่าเขา 

ที่สร้างคฤหาสน์หลงันี้ขึ้นกเ็พื่อการนั้น แถมผมยงัมั่นใจกบัทรกินี้ จงึเชญิ

คณุเทงกะอจิทิี่เป็นยอดนกัสบืมาเพื่อไม่ให้ใครคลางแคลงใจอกีในอนาคต”

“แต่ความคดิของคณุกอ็่อนหดั”

“ดูเหมอืนจะเป็นอย่างนั้น” ยาคาตะคอตกด้วยความผดิหวงั

เทงกะอิจิมองลงไปที่ยาคาตะด้วยสีหน้าเจ็บปวดเล็กน้อย แต่ทัน 

ใดนั้นกท็�าหน้าสดใสหนัมาหาผม

“เป็นไงครับ คุณโองาวาระ คดีคราวนี้ไม่มีจุดไหนผิดธรรมชาติ

เลยใช่ไหม คนร้ายจงใจเรียกผู้เคราะห์ร้ายมาคฤหาสน์หลังนี้ เพราะต้อง

เป็นที่นี่ถึงจะใช้ทริกได้ ส่วนเหตุผลที่แยกคฤหาสน์ให้โดดเดี่ยวด้วยการ 

ก่อเหตรุะเบดิ คณุย่อมเข้าใจอยูแ่ล้วสนิะ ถ้าเกดิมใีครมาเหน็เข้าตอนอาคาร 

ปีนขึ้นทางลาด มนักไ็ด้จบเห่กนัพอด”ี

“งั้นหรอื” ผมผงกศรีษะ “หนนี้ใช้แพทเทร์ินวา่คฤหาสนต์ดิตั้งกลไก

สนิะ ถงึอย่างนั้นกเ็ถอะ…” ผมพูดตรงนั้นแล้วอกึอกั

“อะไรครบั” เทงกะอจิคิาดคั้น

“เอ่อ คอื…”

ถ้ามเีงนิขนาดสร้างกลไกใหญ่โตแบบนี้ได้ สู้เอาเงนิก้อนนั้นไปจ้าง

นกัฆ่าไม่เรว็กว่าหรอื ความคดินั้นเฉยีดเข้ามาในสมอง แต่ในนยิายสบืสวน

แบบดั้งเดมิ มนัเป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดจรงิๆ นั่นแหละ



จากใจสำานักพิมพ์

นิยายสืบสวนสอบสวนนั้นมีอยู่มากมาย แต่จะมีสักกี่เรื่องที่มันได้เป็น

ตัวเอกในตัวมันเอง หากจะกล่าวว่าตัวเอกของกฎยอดนักสืบคือนิยายสืบสวน

สอบสวนกค็งไม่ผดิแต่อย่างใด 

เป็นอกีครั้งที่ฮงิาชโินะ เคโงะ แสดงไอเดยีแปลกใหม่น่าสนใจ ผ่านการ

เสียดสีและวิพากษ์วิจารณ์บันเทิงคดีแนวที่ตัวเองเขียนอย่างตลกขบขันปนเจ็บ

แสบในรูปแบบของนิยาย โดยตั้งค�าถามและจุดประเด็นเกี่ยวกับทริกที่เล่นกัน

จนเฝือหรอืความไม่สมเหตสุมผลที่มใีห้พบเจอได้ในนยิายแนวนี้

สะท้อนให้เห็นว่าฮิงาชิโนะ เคโงะครุ ่นคิดและค้นหานิยายสืบสวน

สอบสวนในอุดมคติของตัวเองอยู่เสมอ แล้วท่านผู้อ่านล่ะ คาดหวังอะไรจาก

นยิายสบืสวนสอบสวนบ้างกนัหนอ

ถ้าอ่านเล่มนี้จบแล้วค้างคาใจ อยากขอเชญิไปอ่าน ‘ค�าสาปยอดนกัสบื’ 

ซึ่งเป็นอกีเล่มที่อยู่ในชดุนกัสบืเทงกะอจิ ิไดโกโร่ Tenkaichi Daigoro กนัต่อ เพื่อ

พบกบับทสรปุและค�าตอบที่ฮงิาชโินะ เคโงะได้ค้นพบให้กบัตวัเองเช่นกนั

ส�านกัพมิพ์ไดฟกุุ



หลายคนอาจตั้งค�าถามว่า ในฐานะที่เป็นนกัเขยีนนยิายหลากหลายแนว 

โดยมนียิายแนวลกึลบัสบืสวนสอบสวนเป็นตวัเด่น ฮงิาชโินะ เคโงะมทีศันะต่อ

นยิายแนวนี้อย่างไรบ้าง

ท่านผู้อ่านจะได้พบกบัส่วนหนึ่งของทศันะดงักล่าวในนยิายเล่มนี้ค่ะ

“กฎยอดนกัสบื” เป็นเล่มแรกในนยิายชดุเทงกะอจิ ิไดโกโร่ อดัแน่นไป

ด้วยการประชดประชันเสียดสีกลเม็ดและทริกต่างๆ ที่เคยถูกใช้ในนิยายแนว

ลกึลบัสบืสวนสอบสวน ซึ่งบางอย่างอาจเรยีกได้ว่าใช้กนัมาแล้วจนเกร่อ แถม

ยงัมกีารจกิกดัแวดวงการประกวดนยิายและท�าละครโทรทศัน์ของญี่ปุ่นด้วย

รบัรองว่านกัอ่านที่ชอบนยิายแนวนี้จะหวัเราะด้วยความขบขนั พยกัหน้า

หงกึหงกัเหน็ด้วย หรอืในบางจดุอาจคดิแย้งและได้เกบ็ไปขบคดิเพิ่มเตมิ ซึ่งกถ็อื

เป็นรสชาตทิี่นยิายเล่มนี้มอบให้เช่นกนั

แม้ทั้งเรื่องจะเตม็ไปด้วยความตลกขบขนัและการเหนบ็แนมแสบๆ คนัๆ 

แต่ฮงิาชโินะ เคโงะไม่ลมืทิ้งท้ายด้วยตอนจบที่ท�าให้ผู้อ่านต้องอึ้งกนัอกีเช่นเคย

หลงัอ่านเล่มนี้จบแล้ว ขอแนะน�าให้อ่าน “ค�าสาปยอดนกัสบื” ต่อเพื่อ

อรรถรสที่สมบูรณ์ค่ะ

ฉตัรขวญั อดศิยั

จากใจนักแปล



ฮงิาชโินะ เคโงะ

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดโอซากะ หลังจบการศึกษาจาก Osaka  

Prefecture University คณะวศิวกรรมไฟฟ้า ก็เข้าท�างานในบรษิทัผลติชิ้นส่วน 

รถยนต์ในต�าแหน่งวิศวกร เขาท�างานพร้อมกับเขียนนิยายเพื่อส่งเข้าประกวด 

ไปด้วย ในปี 2528 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเอโดงาวะ รัมโปะ ครั้งที่ 31 

จากผลงานชื่อ Houkago (After School) ด้วยวัย 27 ปี หลังจากนั้นลาออก 

จากงาน และผนัตวัเป็นนกัเขยีนนยิายเตม็ตวั

ผลงานของฮิงาชิโนะ เคโงะ มีหลายรูปแบบ ทั้งนิยายสืบสวน แนว 

ไขปรศินา นยิายลกึลบั และเชงิสงัคม เนื่องจากขณะที่เปลี่ยนไปเขยีนงานอกี

ประเภท กม็กัได้แง่คดิและมมุมองใหม่ๆ จากงานเขยีนประเภทเดมิแล่นเข้ามา

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานที่เขียน  

โดยมองผลงานตัวเองในฐานะผู้อ่าน ท�าให้ผลงานของเขาประสบความส�าเร็จ 

มากมาย เช่น Himitsu (ความลบั) คว้ารางวลัชนะเลศิในสาขาเรื่องยาว จาก

สมาคมนกัเขยีนนยิายสบืสวนแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 52 ในปี 2542 และ Yougisha 

X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย) คว้ารางวลันาโอก ิ และรางวลัฮงคะคมุสิเตร ี 

ในปี 2549 ทั้งยงัตดิอนัดบั 13 ในการจดัอนัดบั 100 นยิายสบืสวนยอดเยี่ยม

ตลอดกาลของญี่ปุ่น ในปี 2555

ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งประเทศญี่ปุ่น  

ปี 2552-2556 และเป็นคณะกรรมการคดัสรรรางวลันาโอก ิตั้งแต่ปี 2557

ผลงานของฮงิาชโินะ เคโงะ ถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครทวีี

หลายเรื่อง เช่น Game no Na wa Yuukai (เกมรกัพาตวั), Yougisha X no Kenshin 

(กลลวงซ่อนตาย), Tantei Galileo (กาลเิลโอไขคด)ี ฯลฯ

ผลงานที่ได้รบัการน�ามาแปลเป็นภาษาไทยมมีากมาย เช่น Yougisha X 

no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย), Seijo no Kyuusai (พษิรกัสั่งตาย), Tantei Galileo 

(กาลเิลโอไขคด)ี และยงัคงมอีอกมาอย่างต่อเนื่อง

แนะนำานักเขียน 



ฉตัรขวญั อดศิยั 

ชื่อเล่น เพนน์

ชื่อเล่นได้มาจากชื่อยี่ห้อลูกเทนนิส เพราะคุณพ่อชนะการแข่งเทนนิส 

ของสโมสรในปีที่ลูกสาวเกิดพอดี เป็นสาวคณะบัญชีผู ้รู ้สึกว่าที่เรียนอยู่ 

มันยังไม่ใช่ พอผันตัวไปเรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ยังรู้สึกว่า 

ไม่ใช่อกี สดุท้ายกก็ลบัมาตายรงักบัภาษาต่างประเทศที่ชอบที่สดุ ไม่ว่าจะเป็น

ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ จนกระทั่งได้บินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่แดนซากุระ 

เพื่อสานต่อทกัษะด้านภาษาญี่ปุ่นที่เรยีนๆ หยดุๆ มาตั้งแต่มธัยมสามให้เตม็ที่

เรียนและท�างานอยู่ในประเทศญี่ปุ ่นเป็นเวลาหลายปี ระหว่างนั้น 

ก็รับงานพิเศษด้านการแปลควบคู ่ไปด้วย รวมทั้งแปลเรื่องราวที่สนใจ 

ลงอินเทอร์เน็ตเป็นงานอดิเรก ยิ่งแปลก็ยิ่งรู้สึกว่านี่แหละความหมายในการ 

มีชีวิตของตัวเอง จนเมื่ออิ่มตัวแล้วก็กลับประเทศไทยมามุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่กับ

อาชพีที่รกัอย่างนกัแปล

โปรดปรานนยิายหลายประเภท ทั้งนยิายซึ้งกนิใจ ดราม่า และแฟนตาซ ี

แต่ที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือแนวลึกลับซ่อนเงื่อน สืบสวนสอบสวน และ 

ระทึกขวัญ ตั้งใจจะเอาความรู้กับประสบการณ์ในชีวิตมาใช้กับงานแปลอย่าง

สดุความสามารถ และอยากพฒันาตวัเองต่อไปอย่างไม่หยดุยั้งในทกุๆ ด้าน

แนะนำานักแปล
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